
大
正
十
二
勢
三
丄
】+

五3
9

行(

铤
几
舀
二

十

五

日:B

庁
》 

*

tt
十
一
邻
三
月
二
十
三
日
风
三5

?
8
t
M

输
跨
叮

Provnumero

MONATA ORGANO
DE

JAPANA ESPERANTO-INSTITUTO
TOKIO, Uŝigomeku, Ŝin^Ogaŭa-maĉi IJL14,

J apanujo

第四年第三號

Jaro IV, N-ro 3—Marto, 1923

Jarabono internacia ¥ 2.80
2 resp. kuponoj

Mi



LA REVUO ORIENTA

KJOKK0ŜA
EKSPORTISTOJ

KAJ

IMPORTISTOJ
EN

Terkulturaj maŝinoj kaj trenmaŝinoj,
Motoretoj agrikulturaj kaj industriaj,

Ter- kaj ĝardenkulturaj iloj kaj 
medikamentoj, precipe insektmortigiloj, 

Arbidoj, semoj, agronomiaj kaj arbaraj el faritaĵoj

!!! ONI KORESPONDAS ESPERANTE !!!
Oficejo: TOKIO, Ŝiba-ku, Hamamacu-ĉo III-I 

Telefono ・ Ŝiba Nto 821 kaj N-ro 2876

輸出-入商

取扱項目

耕作機械1農工用小型 ;展作圜熱用1 苗木種子及

:器具理晶:

トラクター1輕便数動險 ;殊に殺蟲粉i 震林產加工品

・旭 光社 チ
東京市芝區滚松町三丁目一帝地 

電話芝ハニー番・二八七六番

時勢に鑑みエスペラントを以て通信を卵始す----
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LOKAJ GRUPOJ
（）はreprezentanto氏名宿肝

◎ 口本Esp學會東京支部 Tokia E-ista So
cieto, Tokio,學會內（大井學）

◎常大 Esp 會 E-a Grupo de Tokia Im
peria Universitato・（麹町區上六番町8堀 

眞道）

◎ 一高綠星會 I&k6 Verdstela Grupo, en I. 
Nacia Kolegio, Tokio.（小石川區小日向臺 

町一の44丘英通）

◎一つ橋 Esp 會 Hitocuba§i E-a Grupo en 
Tokia Komerca Universitato.（牛込區細工 

町3南野方由里忠灣）

◎早JS田 Esp 會 Uaseda E-a Grup , en
Ŭaseda Universitato, Tokio.（東京府下田 

端六五三渡邊方藤間鶯太郞）

◎慶應 Esp 會 KeiĜ E-a Grupo, en KeiĜ 
Universitato, Tokio.（麴町區下二詭町五石 

原方粟仮屁晋）

◎法政大學 Esp 會 H6sei E-a Grupo en
Hdsei Universitato, Tokio.（牛込區神樂町 

二の十二都舘內飯田北里）

◎高千穗 Esp 會 TakaĈiho E-a Grupo en 
Takapi ho Komerca Kolegio, Tokio.（東克 

四谷區箪筍町七四闕本博行）

◎靑山 Esp 會 Aojama E-a Societo en Ao- 
jama Instituto, Tokio.（小石川區林町 70 
多羅凰一郞）

◎成溪 Esp 會 Sei kei E-a Studentaro en 
Seikei Instituto, Tokio,

◎成践 Esp 會中學部 しa Liceana Societo 
de S. E. S., Tokio.（柬京府下池袋成蹊學園 

內）

◎中央勞働曇院Esp.會・ Esp. gr. en Centra 
Laborista Instituto, Tokio.小石川區傳通 

院附近曾光寺內

◎中央大學Esp.會 

verBitato, Tokio. 
669羽麝俊男） 

◎專修大學Esp.會 

versitato, Tokio・ 
讦マ方山ノ內朝藏）

◎紅陵 Esp.會 Esp. gr・ en Takuŝoku 
Universitato, Tokio.（小石川區茗荷谷東

Esp. gr> en Cŭo Uni*  
（府下高田雜司ヶ谷水凍

Esp< gr. en Senŝu Uni- 
（神田產三崎町三の一探

洋協會人型阪井敏保）

Esp. gr. en Nihon Uni- 
（府下千駄ヶ谷626須崎

Japana Fei vojisE-o 
（鐵道宵工作局車:輛裸富

◎口本大學Esp.會
versitato. Tokio.
ヵ鈴木金之助）

◎ H本鐵道Esp會
Ununigo, Tokio.
田寬次）

◎東Ĵiミ學生 Esp.聯盟 Esp-a Federacio de 
Tokiaj Studentoj （學會內）.

◎橫濱 Esp 協,會 Jokohama E-ista Societo 
Jokohama,橫濱市根岸町西芝生一〇四£ 

（速水眞曹）

◎b£際商業語協會 Jap“D8 Komitato por
Komuna Komerca Lingvo, Jokohama.
（同上） •

◎橫濱商業學校エスペラント會Esp. grupo 
de Jokohama Komerca Lernejo.（橫濱甫 

西戶部-oo七大內淸）

◎關柬學院エス會 Esp. Grupo en KantĜ 
Instituto, Jokohama优申奈川町平尾前258 
佐。木正雄）

◎浦离 Esp.會 Esp. gr. en Uratia Nacia 
Kolegio, Uraŭa.（東京芝區白金!g町四三 

守隨ー）

◎橫須賀 Esp 協會 Jokosuka E-ista Asocio, 
Jokosuka.橫須賀市大瀧町六大橋方（小川 

梅吉）

◎日本Esp學會小田原支部 Odailara filio 
de J. E. 1., Odaŭara.种奈川縣小田加町 

十字町四の九五八（東宮豐速）

◎靜岡エスベラント會 Sizuoka E-a Klubo. 
靜岡市水落町一の二八（盒橋邦太耶）

◎名古屋 Esp 協會 Nagoja E-ista Asocio. 
名古屋郵便局私書函四六（石黑修泊）

◎ハ高 Esp 會 Ha&iko E-a Societo en VIII
Nacia Kolegio, Nagoja.（同校內笠井善三） 

◎名古屋高工 Esp.會 Esp. grupo en Nago
ja Teknika Kolegio.（同校寄宿舍淼卯之 

助）

◎ 口本Esp學會京都支部 Kioto filio de J.
E. I.京都市寺町夷川蟹屋書店（中原修司） 

◎帝大 Esp 會 Teidai E-a Grupo en Kioto
Imperia Universitato.（京都帝國大學曾舉 

部ハ木日出雄）

I ◎三高 境p 會 Sanko E-a Grupo en la U j
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Nacia Koleg:〇, Kioto.（同校內奥村勝造）

◎同志社 Esp 會 Dĉŝiŝa E-a Grupo en Dĝ- 
ĝiŝa Universitato, Kioto・（京都市上蘇髓 

同志社大學經濟科內鈴木保守）

◎京都當大 Esp 會 E-a Grupo en Kioto Me
dicina Universitato （吉田町醫大基督教费 

年會內大PH谷）

◎京工 Esp 會 E-a grupo en Kioto Teknika 
Kolegio.（京都市工業舉校太田嘉一郞）

◎大谷大學エスベラント會 E-a grupo en 
Oo tani U ni versi tolo, Kioto （室町頭同學 

內細川憲轟）

◎高蠶エスペラント會 E-a gr. en Kolegio 
pri Silkraŭpseienco （洛北花園同枚內猿橋 

草三） .

◎犬阪爵人エス會 E-a grupo en Osaka 
Medicina Universitato, Osaka.（大阪市北 

區常安町大阪嘗科大學藤方拡一）

◎大阪【蔦商 Esp.會 Esp. grupo en Osaka 
Komerca Kolegio・（人阪市南區大阪高?？ 

商業聚校內田中秀之助）

◎祈舞鶴 Esp 會 Maizuru E-a Societo.（京 

都府新舞鏗町北吸七七七山崎久藏）

◎岡山 Esp 會 Okajama E-ista Asocio.岡 

山市三番町二〇灘波金之助）

◎岡山酒商國際語協會 Okajama Internacia 
Komerca Lingva Societo. 岡山市弓の町 

岡山孵商品陳列所內（古田立次）

◎山口高爭學安Esp會 E-a Societo de
Jamaguĉi Nacia Kolegio.（山口縣山 口町 

八播馬麝大橋末彥方靑木保雄）

◎ R本Esp學會福岡支都 Fukuoka filio de 
J. E. I.（福岡市外箱崎町松原通藤野彌衛 

門方松永之斡）

◎九州帝・大工スベラント會 E-a grugo en 
Kiuŝiu Imperia Universitato, Fukuoka.

◎鹿兒岛 Esp 俱變部 Kagoŝima E-a Klubo. 
麗兒島市,ti艇町六九（星松連一郞）

◎五髙 Esp.會 Esp. gr. en V. Nacia Kole
gi, Kumamoto.（同校內工藤博）

◎日本Esp.舉會良崎支部 Nagasaki Esp.
Societo.（同审本石灰町39文化書院）

◎米于 Esp 會 Jonago E-a Societo.（鳥取 

縣米子市R野町大塚逵郞）

◎金澤 E8｝）會 Kanazaua E-ista Societo.

金澤市品川町28阿閉溫三

◎四高 Esp 僉 しa Esp Asocio <le la VI 
Nacia Kolegio, Kanazaŭa. 金澤市第四も 

等學校內圖鳖敎室內（本多三郞）

◎金澤第一中舉エスペラント會 E-a grupo 
en Kanazaŭa I-a Liceo （會長校艮吉村源之 

助）

◎金澤第二中學エスペラント會Esp. Grupo 
en KanazaGa II. Liceo （斡歩お松井岌太郞）

◎七尾 Esp.會 Nanao Esp. Grupo （石川縣 

七尾町作事町丹後關太郞）

◎新潟 Esp 學會 Niigata E-o-Instituto.新 

潟市旭町二番町五二三七のi（木村貰一郞）

◎沼垂 Esp 會 Nuttiiri E-a Asocio, Ni igata 
新潟市沼垂町星番院（星信雄）

◎舘野 Esp 食 Tateno E-a Societo en Aero
logia Observatorio, Ibaragiken.茨城縣筑 

波邯小野川村希野高層氣象を內（大石和三 

郞）

◎日本Esp學會f山毫支部Sendai E-a Soci 
eto.仙奎市仲之町七九（武藤於菟）

◎東北帝國大學エスベラント會 “a grupo 
en Tohoku Imperia Universitaio, feendai 
（エ學部菊澤季生）

◎二高工スベラント會 Verda Vespo, enli. 
Nacia Kolegio, Sendai （武藤丸楠）

◎北 B 本 Esp 會 Nord-Japana E-a Grupo. 
Akita.（秋田市梅山餌剌町藤田力近藤養 

藏、

◎船川 Esp 會 Funakaŭa E-a Grupo, Aki- 
taken.秋田縣松川町（竹岛翌雄） .

◎奎灣 Esp 學會 Formosa E-a Societo Dai・ 
hoku.（臺北市菽下炭庄頂石路一〇五蘇璧 

輝）

◎札幌 Esp 研究會 Satporo E-a Societo, 
Sapporo.（札塊區南大通四十五丁目角高瀨 

正榮）

◎小樽 Esp 會 Otaru E-a Socioto.（小樽區 

小樽离等商業學校第二奇宿舍萩原謙造）

◎闽舘 Fsp 會 Ilakodate E-a Societo.（函 

舘區千代ヶ岱髙桑正吾） .

◎沖繩 Esp.會 Okinatia Esp. Societo, Kaha. 
那廟帘外城岳下（比嘉春删

| —（第31頁へ續く•ノ——



LABORU HOMARANOJ
Vere imitinda ekzemplo de 
nia ideala samideano, S-ro

M. Mu rata.

Multejaraj spertoj ebligas1 nin, 
propagandistojn, aranĝi ĉiaokaze2 
bonaj n kaj konvinkaj n refutojn kon*  
traŭ plej diversaj skeptikaj argu
mentoj de niaj kontraŭuloj3, tamen 
restas nun ĉe ni unu afero neniel 
dece respondebla4. Kion ni diru al 
tia ĝentilulo, kiu venas al ni, aŭs
kultas jese5 al ĉiuj niaj predikoj, kaj 
fine kun konvinkita mieno6 diras :一 

„Tre bone ! Mi eklernos Espo 
ranton ! Mia specialeco7 estas elektra 
ingenierarton kaj kiel vi scias8, por 
perfektigi9 min en tiu speciala falco, 
mi nepre devas lerni eŭropan ling
von, kaj mi jam lernadis la anglan 
lingvon dum dek jaroj, sed mi 
ankoraŭ ne kapablas10 libere legi 
teknikajn verkojn en la angla. 
Esperanton mi certe povus ellerni11 
en du aŭ tri jaroj・ Diru al mi, kiuj12 
estas la plej bonaj verkoj Esperantaj 
pri elektraj motoroj, generatoroj...* 4

Kion vi respondos ? Se vi ne 
volas esti mensogisto13, vi devus 
respondi : Tre bedaŭrinde14, ni an
koraŭ havas neniun verkon pri 
elektra tekniko. Kaj baldaŭ la 
konvert让〇" forlasos Esperantujon, 
kaj ĉie dissemos15 plendojn, ke Es
peranto estas tute nepraktika. Tio 
malutilos multe la propagandon de 
nia lingvo.

Ni do evitu esti tro naivaj17, 
predikante nur -pri utilisma18 flanko 
de r lingvo・ Ni ne estu sonĝantaj 
praktikuloj, sed modestaj idealistoj 
laboremaj homaranoj. La historio 
kaj vivo montris al mi, ke idealistoj 
ordinare estas multe pli agemaj19 
sinofere20 servemaj, antaŭ ĉio21 paci・ 
encaj kaj persistaj en la laboro, ol 
praktikuloj, kiuj senlabore ,,atendas0 
la ellaboron de V unuaj22.

Ni ĉiam montradu, ke ni' lernas 
kaj propagandas Esperanton ne pro 
tio, ke ĝi prezentas al ni nun la 
tuj un22 praktikon en ĉiuj rilatoj, nek 
pro tio, ke el ĝi ni povas eltiri 
ĉiutage personan23 utilecon pretan, 
sed pro tio ke ĝi permesas esti nepre 
necesa bazo por la estonta unuigata 
kulturhomaro2,5, kaj pro tio, ke ni 
konscias, ke ni estas honlaranoj, kaj 
volas prezenti23 nian porcion da 
servoj al Ia homaro.

Se la nuna esperantista popolo 
konsistos nur el tiaj plene kon*  
vinle让コ/? homaranoj, nia afero tre 
rapide progresos. Sin oferante ili 
laboros kaj laboros, verkos kaj 
eldonos, necesajn sciencajn verkoj n; 
kiuj certe nun ilin neniom re
kompencas23 ・ Ili, se malmulte
nombraj29, formos la kernon de la 
estonta kulturhomaro. Se kontraŭe30 
ni predikados nur pri ŝajniga31 
utileco, amasoj da praktikema, sed 
naiva publiko povus alvani allogitpj83 
al ni por lerni Esperanton, sed ili 
post unu jaro jam estos malutilaj 
malamikoj, kaj krius : ni vidis per
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havas bone
Tutmondaj

niaj propraj okuloj la nepretan 
utilecon de Esperanto, utopiaĵo! 
Se venos eĉ tula homaro da homoj33 
al niaj kursoj, kio sestos tamen kiel 
rezultato ? Ili venas, ek什aras kaj 
foriras. La tula mondo restas kvazaŭ 
en ĝi nenio okazis・

S-ro M・ Murata, membro de la 
Instituto por Infektomalsano)31 de V 
Imperia Universito de Tokio lasta
tempe eldonis en Esperanto raporton 
pri sia laboro : „La plej simpla 
metodo por serodiagnozo de sifili- 
so".85

Estas de ĉiuj bone konata fakto, 
ke por serodiagnozo de sifiliso 
Wassermanna reakcio36 estas uzata 
kiel la plej difiniga kaj pozitiva 
metodo, sed la metodo estas kom
plika kaj ne ebligas la laboron 
ĉe kuracisto, kiu ne 
ekipitan87 laborejo n. 
medicinistoj do penis trovi ian 
metodon pli simplan, kiu donus 
saman rezultaton kiel Wasser- 
manna・ S・ro M・ Murata ankaŭ 
laboris super tiu mondoproblemo% 
kaj tre bone sukcesis・ Kiel medion38 
por diskonigi sian eltrovon, kiu 
donos al li gloran mondfamon, li 
kuraĝe elektis Esperanton. Ĉu 
ekzistas en la mondo sufiĉe multe 
da kuracistoj, kiuj kapablas legi 
Esperante verkitan raporton ? Ĉu 
oni rekonus la antaŭecon40 pri iu 
laboraĵo publikigita en Esperanto? 
Tiaj demandoj ne estas malhelpo 
en la vojo de la vera, konvinkita 
idealisto-esperantisto, kiu sentas sin 
kiel homarano, bonfaranta 
al la tuta homaro, 
ĉar tiel li espera s.

servanto
Tiel li faras,

La nuna raporta de S・ro M・ 
alvoko al laMurata, estas bona 

homaranoĵ-esperantistoj : imitu lian

bonan ekzemplon, estu laboremaj 
ĉiuj eblaj esperantistoj!

『人類人よ働け』1（多年の經驗は吾人をし 

て爲い得せしむ2夫❻の場合に3吾〇 

の反對者（の懷魁論議に對して）4ごうもう 

まく返答し得ぬ事が一つある5諾やさし 

て（吾人の說く所にすべて耳を傾け）6わか 

りましたさ云ふ顔付き花して7專門8御 

炉知の通り9 （專門の）修業をするに口I0 
（まだ自由に讀み）得ない11（二三年で）習洛 

出來るだろう12ビれが（一番よい本か）13 
虛言家になり了: くなければ14遺憾乍ら（電 

氣工學の本はない）15 （やがて）引き込まれ 

了:者も（エスペラント國も去って行ってしま 

ふ）16（エスペラントは役に立たぬさ云ふ 

不平も）播き散らす17いゝ氣になって居ら 

ぬ樣】8實用主義の側ばかり證いて19活 

動的20獻身的に（奉仕する）21何よりt 
22 （實際家ロ）理想家の仕事の出來上るのも 

懐手なして『待ってわち』Lのだ23卽刻の 

（實用花示してゐろからではない）対（それ 

から每F1）自分にさってすぐ役立つ利益む引 

き出すためでしない25將來の融合せらb 
、文化的人類の必耍な基稠さなゐべきもの 

でわるからだ26 （人類人でわるさ自覺して 

人類に一臂の奉仕な）呈しょうさ欲すら故で 

わる27充分に信念わみ28その著述は今 

は何等報ゆろ所がない26よし少數でI 
30若し之に反して 31見せかけの（實利） 

32つられて來るかIしれぬ33全人類ほ 

ぎの多數の人が來むにしろ34傳染病研究 

所35『最も斷單な斂瞬の血淸診斷法』36 
反應37 I ;殷備・れたろ（試驗室）38世 

界的問題39 （自巳の發見も公知さす）媒介 

さして40 （エス語で公にせられた業績の） 

1創先權冷認めるだろうか・
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MORTO DE ESPERAN 
TISTO

MARSOLDATO AOKI
La 28・a de februaro, 1923. Tio 

estis la unua malĝoja tago por la 
anoj de Sasebo Esperantista Societo, 
kiu nove naskigis. Eble krom 
parteto da homoj, pri tio apenaŭ 
atentis eĉ la loĝantoj de Sasebo.

La tagon okazis revena aerveturo 
de Ĉinkai al Sasebo, kaj en ĝi 
partoprenis marsoldato Motoziro 
Aoki, 23-jara, aviadisto tre notita 
pro certeco en sia arto. Ĉar tiaj 
veturoj ofte okazas, mi preskaŭ ne 
atentis pri ĝi Icaj ne sciis, kiuj estis 
veturiga ntoj.

Granda do estis mia surprizo, 
kiam malfermante foliojn de|ĵurnalo, 
mi ekvidis artikolon :

„Aeroplano N-20 34 falis maren° 
Kaj mi sentis min ekfalinta en Ia 
profundan fundon de malĝojo. La 
koron de esperantistoj pli dolore 
frapis la artikolo, ĉar la venturiginto 
de la nomita aeroplano estis neniu 
alia, ol nia kara samideano^ marsol・ 
dato Aoki, lernanto de nia kara 
lingvo ĉe Sasebo Societo.

Antaŭ tagoj, kiam li estis adiaŭ- 
onta la urbon Sasebo sur la maŝino, 
li diris kun vigla tono: “Tio ĉi 
estas tute simpla veturo, multofoje 
pli facila tasko, ol tiuj dum Ia lasta 
Granda Manovro・ Adiaŭ !"

Lia memfido, lia kutima certeco 

ne helpis al li. Eble li trovis ĉion 
por sin vivigi, sed Dio al li ne 
favoris, kaj li kun anima trankvileco 
atendis sian finon.

Ho ve ! Lia adiaŭo signifis eter・ 
non, kaj ni plu ne povas lin revidi 
inter nia rondo. Ho, esperantisto 
Aoki! Ho, aviadisto Aoki!

Paco estu al lia eterna dormo.
Minoru Okada, 

liceano en Sasebo.

ORA EPOKO
La ĉefoj de la Internacia Biblia 

Studanta Asocio1, kies centra oficejo 
estas ĉe 124 Columbia Heights, 
Brooklyn, N. Y. Usono, decidis la 
2Oan de decembro akcepti Esperan
ton kiel la mondlingvon de la al
venonta Mora epoko小 de la homaro. 
Oni tuj komencis preparojn por 
publikigi3 kurson de lecionoj en 
Esperanto kaj ankaŭ pnblikigi in- 
teresaĵojn pri Esperanto kaj en 
Esperanto en la ĉiudusemajne4 
eldonita gazeto, GOLDEN AGE 
(Ora Epoko)・ Sekcio de ĉi tiu 
gazeto, kiu havas abonantaron5 de 
pli ol cent mil en sia angla lingva 
eldono6, estos uzata kiel speciala 
Esperanta sekcio< S-ano J・ D. 
Sayers, kiu dum la pasintaj du jaroj 
estas membro de la stabo de la 
famekonataj malnova ĵurnalo, New 
York EVENING POST, estos 
redaktoro de la nova Esperanta 
sekcio.

La Internacia Biblia Studanta 
Asocio havas membraron en ĉiuj 
partoj de la mondo, la nombro 
kalkulas ĝis kelkcentoj da miloj. 
Ili estas ĉiam tre agemaj, tre sin・ 
ceraj kaj tre fidelaj al siaj idealoj. 
Ili estos vere valoregaj aldonoj al 
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la Esperantistar〇. Ili havas cen
trojn en Londono, W., Elberfeld, 
Melbourne, Kopenhago, Orebro, 
Kristanio, Ĝenevo, Rieden bei 
Badeo, Suisujo (Alfred Egg, U・ E. 
A・ del.),6 Viertotie, Helsingforso, 
kaj Jokahanio, Japanujo. Iti eldonas 
multajn gazetojn en multaj lingvoj, 
i. a.,8 Esperanto. Ĉiuj de tiuj 
gazetoj certe subtenos Esperanton 
kaj konsilas al siaj legantaroj sub・ 
teni la lingvon・ Almenaŭ miloj 
cl ili lernos la lingvon・ JLli jam 
kemencis la eldonadon de sia Hiera- | 
turo en Esperanto, la unua broŝuro 
estas „Milionoj, Kiuj Nun Vivas, 
Mortos Nen:sam.G 9

Esperantistoj ĉie, kie ekzistas 
Internaciaj Bibliaj Studantoj devas 
komuniki15 kun ili, sciigante al ili 
ĉi tiun novaĵon, se ili ankoraŭ 
ne estas ricevintaj ĝin, kaj helpi 
ilin kun la organizo de klasoj kaj 
per iu ajn abla maniero.11 Certe 
la religia ideo ne malhelpos verajn 
Esperantistoj antaŭenpuŝi la kom
unan idealo n.

La Internaciaj Bibliaj Studantoj 
dum pli ol dudekkvin jaroj antaŭ 
la granda mondmil让〇 de 1914*18  
proklamis al la mondo, ke tia mond
milito venos dum la lasta parto de 
la jaro 1914. Same ili nun pro・ 
klamas al la mondo, ke la sepdeka 
jubilea jaro, kiu estas la lasta 
antaŭdirita de la judaj profetoj12, 
komencos en la aŭtuno de 1925, 
kaj ke post tiam komencos la de 
antaŭ miloj da jaroj antaŭdirita155 
Ora Epoko por la homar〇. Joseph 
F・ Rutherford, prezidanto de la 
monda organizo, kaj aliaj ĉefoj de 
la asocio, nun vidas en Esperanto 
la eblan bazon de la necesa komuna 
lingvo de la Ora Epok〇.

Preskaŭ ne estas eble tro kalkuli 
la valorou de ĉi tiu venko por 
Esperanto. Ĉiu Esperantisto, kiu 
estas koresponde ma14 kaj povas 
korespondi kun ĉi tiuj novaj Es・ 
perantistoj en Nord Ameriko pri 
iliaj interesaj ideoj, povas helpi 
Esperanton per skribo al Esperanto, 
124 Columbia Heights, Brooklyn,
U.S.A., petante gekorespondantojn.

〔註〕1國際聖書研究會2來らんとす 

る『黄金時代』の肚界語きして3講習が公 

表する準備乞 4隔遍に毀行せらる、5 
購賣者界6英語版7有名な8 interalie 
9『今生ける百干萬は死するニミなげん』 

10彼等ミ連絡なビる必2?わり11講習會 

な起したり又はミ•んなでI出來ろ方法で助 

けてやる12猶太の琼言者に豫莒せられた 

あ聂後のものたち七十周早 13數千年前に 

據言せられたる黄金時代（】a…epoko）14 
文通が好むエスベランチスト"誰でい

編輯の後
◎本號“小坂の病氣で大分編輯が後れたの 

て•發行匕通紅そうだ。

◎秋田小坂の闕習書に就て質閒が大分來ち 

が一月四日に脫橙して以來大道社で燔卓植 

字中だが中。大物たからそうニタ月や三月 

で“出來上らぬ。然し文法の部は百頁文集 

の部"完了（約百頁）・全部で三百五十頁位に 

い豫定でわる。

エスペラント譯

「論 語」
學而第一から郷黨第十迄の十篇全部の譯。 

原文の昧む氣味よい位自由に傳へ得てゐち。 

柬洋文學歸澤の摸範でわるさ同時に飜屈の 

好塞考書C九十頁。

定價四十觀・郵稅ニ枚・

9 〇 〇
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BIBLIOGRAFIO
（新刊紹介）

◎ LUOMO SUR LA VOJON KAJ KAR
MO, de Mabel Collins, tradukis 〇. Collyn ; 
12x 15 cm; 31 p.; prezo 5 KĈ.； Teozofia 
Esperanta Ligo, Krakovski 17, Praha ;1922.
降神術者間に所謂La Venecianoより受け 

Hilarion師をへてCollinsの傅へたる話錄〇 

原則はLミ棕闊葉に古代梵能で書かれてお 

った神秘なもので、la Lenecianoがその學 

徒のたちにギリシャ語に譯し、註釋した。 

Karmo （因果經）はしa Venecianoが霑い 

たしのでエフ、ペラント譯は氣持よい 

位流暢であみ。

◎ UNIVERSALA LEGOLIBRO, de W・ 
Fricke;13x19 cm;176 p.; prezo 80 Mk; 
Esperanto-Verlag Ellersiek & Borel, Dres- 
den;1922.
獨乙其他の國語よりの譯文及創作九十腐 

を集めた讀本。材料の撰揮!，よく・近來稀 

に見る趣昧多も讀み物でめろ。且つ分遗の 

點も他の讀本も凌駕する。

◎ UNUA LEGOLIBRETO （rakontoj, 
fabeloj, popol-regendoj）, de K・ Brŭg- 
germanu;10.5X15.5 cm.; 62 p. ； prezo 18 
MK + 100%; Esp.-Verlag Friedrich Ader, 
Dresden;1922.
物语、む伽噺、昔噺を集めた小形の讀本。 

然L細字であるから分12;は可成りのもので 

わち。但しUmiaぼ云ふ名はあれごF!木の極 

めての初學者には少しくむつかしい。Uni
versala Biblioteko の第一篇〇

◎ DUA LEGOLIBRETO, el literaturo, 
arto kaj Scienco, de K・ Brŭggemann;10.5X 
15 5 cm; 63 p.; prezo 18 Mk. + 100 % ; Es・ 
peranto Verlag Friedrich Ader, Dresden; 
1922.
上記小讀本の第二卷で、文學、及藝術科學 

的記事等花のす。文體はTra Ia Mondoの 

拙劣なるにましむれど、文舉的價値は少し 

く 劣ってゐる〇 Universala Biblioteko の第 

二篇。

體した書店）がHirt und Sohnミ競爭的に 

エス乂ヲット出版界に目醒ましき活肋をな 

しっゝあるは感謝にたえぬ。

◎ RESUMO DE UKRAINA HIS
TORIO, de Hruŝevskyj, tradukita de 〇. 

Kuzjma; 15X11 cm.;19 p. kun land- 
karteto; Biblioteko de Ukraina Stele No・1, 
Kolomea, Stanislavovo;1922.
載後新に國花興しr:ウクライナ民族の歷 

史でおあ。大購民族よりし文化が古い过誇 

み小露民族の歷史でわる。しか 原著“千 

九百十三年にものされたもので大戰の形牌 

な受けて居らぬ點が却って興味がわみ〇 

◎『エスペラント語速成数科書」.法军士川 

原次吉郞著;12x19 cm.; p. 44;定價三十 

经,郵稅四邊;東京木郷區五丁目エス人うソ 

ト同人社發行。 ' '

主さしてザメンホフ博士のEkzercaroに 

その材也取り・之む十二課に割り當てたち 

ものにして名の如く速成講習會には好適の 

書でちち。更に吾人の感激も深からIめた 

ろはヽ書中數ヶ所に生じ7"誤植を著者が 

筆を取ってー。書き訂められたる擧習者に 

對する深切なみ態度なり。以てエスベラン 

ト界の美談过なすに足らん。然れぎLなほ 

次の誤植の!3こぼ"あり、玆に錄して以て 

著者の勞を補はん;Participlo （11頁），estu 
vero （14 頁）,略撐（15 頁），分詞は..;on （18 
H）, konsekve （24 頁）》Estos varmege （44 頁）. 

•文法の說明中には吾人の二三苜肯し得ざち 

點わり。例へば『目的格は…方向、時刻・數 

・址…及び前證詞省略の場合等に用ひろ』（6 
豆）ゝ『分詞…その語尾（?）は次の如くでめ 

み。之を分詞罐尾字さいふ。』（11頁）。・『主 

格』さ『主譜』（nominativoミsubjekto）さも 

多く混同して（T主格!］なる名稱を用ひられて 

ゐるこさでおお。又、文字の名稱中Rむ 

『すみー』ざせられてゐるのは.支那人用教 

科書でliftaまいし 少しく考へていた卩 

きたい。

〔堀.小坂〕

紂 題®

最近に於けみFriedrich Ader書店（ドレ 

スデンのAderミペノレリソFriedrichさ合
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LA DEKUNUA
（i-a Komuniko.）

◎Loka Organiza Komitato elektita: 
:尾坂政男

:難波金之助■柴田白荻

:太田 會計:松平 

:淺田夫人

◎Programo :
I-a tago, 3I-an de aŭgust〇. Ves

pere :la Malferma Soleno; 
Ĝenerala Kunveno de J.E.I・ 

（發會式及學會總會）・

2-a  tago, l-an de sept・ Post
tagmeze : Ekspozico de espe
rantaj oj ;Vespere: Publika 
kunveno de propagandaj paro- 
ladoj.（展覽會及公開普及譜演貫）

3・a tago, 2-an de sept. Gar- 
denfesto en la publika ĝardeno 
„Korakuen°; komuna vesper- 
manĝ 〇. （後樂園に於て園遊會及晚 

餐・）.

Postkongreso, la 3"an de sept. 
Ekskurso en motorboatoj tra 
la Enlanda Maro.（朝動機船にて 

內海舟遊）・

◎Adreso : Okaj ama Esperantista 
Societo, Sanbanĉo 20, Okaj ama.

S-RO STANTON BROWN
Japanujo tiel sin lokas1,ke ĉiuj 

vojaĝantoj el Eŭropo aŭ Ameriko 
ne forgesas landi2 sur la belan 
Matensun-landon kvazaŭ kristanaj 
pilgrimantoj8 nepre vizitas Jeruzale-

mon. Sekve oni nomas Nippon・ 
landon transiran ŝtonaron4 kuŝantan 
sur Ia Oceano Pacifika5 kaj ĝi gardas 
Ia pordon al la Aziaj landoj, kiuj 
enfermas6 misterajn trezorojn de la 
Oriento ankoraŭ ne bone nokata al 
la scivolaj7 vojaĝantoj de la Okci・ 
dento ・ Q

La 25-an de febn ni havis S寸on 
Stanton Brown, samideanon el 
Bradford, Angl ujo. Eminenta ko- 
mercisto kaj influa ano de la knaba 
skolto8 li estasa Kelkaj ĵurnaloj 
raportis lian alvenon kaj lia foto- 
grafaj0 aperis en ilie

Mi telefonis lin ĉe la Imperia 
Hotelo kaj Esperante interparolis 
tra la metala fadeno por kore saluti 
la jus alvenintan9 samideanon en la 
nomo de10 la tuta esperantistaro en 
nia lando. Tiun vesperon mi faris 
viziton al lia hotelo; mi forte 
premis la mancĵn kun li, kaj tre 
varme li akceptis min. Ni inter- 
babiladis la tutan tempon eks
kiuzive11 en nia verda lingvo kaj 
perfekte komprenis unu la alian>

Li promesis denove12 viziti Japan- 
ujon kun sia edzino, kiu flue parolas 
Esperante, kaj restos ioni longa・ 
tempe, kvankam tiun ĉi fojon li 
b aldaŭ revenos hejme n pro urĝa 
afero13 ・

—T. Juri.
[ス衣ントン・ブラリン氏來朝]1位置し 

てゐろ2上陸する3 （殆し基督教の）巡蝦 

者（が必す•聖地花訪ふ樣に）4飛び石6太 

平洋（上に橫はる飛石）6藏してゐち7物 

ずきな8ボーイスカウトの有力家9針金 

を通じて會話1〇を代表して11（エス語） 

のみで12復13急用のため|二・
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ENLANDA KRONIKO
〔內地報道〕

◎ TOKIO,一Supra Normala Ko- 
legio de Tokio festis la fondiĝon de 
studenta grupo esperantista la 17-an 
de januaro ;la 3-an de febr. okazis 
kun veno, kiun partoprenis Prof D-ro 
A. Oka kaj dele studentoj. De 10-a 
de febr, okazis Esp. kurso kun 30 
p. de ktagojn.陳京髙師エスペラント會、 

ら七表者鶴我盛隆)—La 11 I-a kongreso 
de Federacio de Tokiaj Studetoj 
okazis la 13-an de febr., de 18-a 
horo, en la manĝoĉambro de la I-a 
Nacia Kolegio. La kunveno mal
fermiĝis per flua parolado de S-ro 
Saito, S-ro H. Oka estis elektita 
kiel prezidanto, kaj li faris sufiĉe 
longan paroladon pri la interna ideo 
de la Esperantismo kaj ankaŭ pri 
gravega devo ŝarĝita sur la ŝultroj 
de junaj Esp-istoj. Post la kasa 
raporto faris ĉiuj ĉeestantoj la salut- 
parolojn, reprezentante la Esp-ista- 
rojn de siaj lernejoj・ Kelke da 
proponoj estis varme diskutataj, sed 
la limigita spaco nin ne permesas 
raporti pri tio detale. Kiam la dis
kuto estis finita, komenciĝis libera 
interparolado kaj formiĝis rondo 
familia. "Je la 21-a h. ferniĝis Ia 
kunsido per la fermparolado de S-ro 
Oka, kaj ciuj revenis heĵmen kun 
la bona memoro de nia Ill-a kon
greso. La nombro de ĉeestantaj 
reprezentantoj estis 23 el io lernejoj. 
(Raportita de S-ro H. Oka).—Spe- 
ciala kurso por infanoj de 5-6 klas- 
jaroj de elementaj lernejoj okazos 
sub la gvido de S-ro j・ Kaŭahara, 
en la preĝej〇 ,, ĵd-gu Kjokai/*  
Hongoku Ikizaka, de la komenco 
de Aprilo;la kurso estos senpaga.

◎ KIOTO. 一しa 14-an de febr. 
okazis ĝenerala kunsido de student
aro sub la prezido de la grupo en 
Otani Budaista Universitato.—La
2l-an de febr. la dua kunveno de 
urbanoj ĉe la Komerca ĉambro de 
Kioto. Ambaŭ sukcese (Raportita 
de J・ Jasuda).
◎ SENDAI.—De la fino de la 
lasta jaro, samideanoj-batalantoj tre 
profundiĝis en Ia pripenso pri la 
interideo de la Esperantismo, 
kunsidante ofte, eĉ kelkafoje ĉiuse
majne, ĝis noktomezo, iafoje ĝis 
mateniĝo.一 Kelkaj fervoruloj, kiel 
ekzemple S-ro Kikuzaŭa kaj Joŝino, 
eĉ tiel esprimas, ke estus preferinde 
ne gradigi sirr ĉe V univcrsitato Icaj 
dume propagandi la sanktan ideon ! 
—Speciala kunveno de S. L. E., 
okaze de la 64-a Zamcnnasko, 
okazis en kafej)Uĉigasaki> Mal
graŭ pluvo kaj ventego, kunvenis 
23 gesamideanojn Je la I9・a h. 
S-ro Kikuzaŭa, prezidanto, mal
fermis la kunvenon per bela paro
lado pri Ia vivo de Zamenhof. S-ro 
Kajaba parolis pri la kredo cle 
Zamenhof kaj pri Bahaismo. Ankaŭ 
parolis S-roj 〇. Muto kaj Joŝino> 
S-ro Iŝikaŭa, lerninto de V somera 
kurso kaj aranĝinto de fervojista 
grupo, faris mirige elokventan paro
ladon. Kelkaj tre vigle diskutis 
pri religia problemo. S-roj Kajaba, 
Joŝino kaj Noda prezentis drameton 
por amuzo ” Kapitalisto kaj Ŝte・ 
listoj/4 klarigantan Ia teorion de 
rilativeco. S-ro loki ludis violonon. 
一Okaze de vizito de Prof. Einstein, 
librovendejo ” Maruzen " ornamis 
sian magazcnfenestron per Espe
ranta surskribo : Bonvcnn D-ro 
Einstein !一De la novjaro; novaj
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samideanoj multiĝis ĉe la kutima 
sabato-kunveno, kiu antaŭe okazis 
en kafejo Ucigasaki, aranĝata nun 
en Senda! Fervojista Klubo. La 
kurso ĉe Sendai Fervoja Divizio 
okazadis du fojojn semajne, unue 
gvidata de S-ro 〇. Mutoo, S-ro 
ĵoŝino kaj S-ro Kikuzaŭa, poste de 
S-ro U・ !sikaŭa, fervora samideano 
en la nomata Divizio, kも oni nun 
legas libron ,, Ezopo."—S-ro Kuro- 
saŭa, fremdlingvisto ĉe Mijagi 
knabina liceo, tre fervoriĝis kaj 
agadas vigle. Li nun aranĝis 
kurson por kelkaj kristanoj, inter 
kiuj unu fremdlandanino, kun la 
helpo de S-ro Kikuzaŭa, uzante 
,,Klaslibron " de S-ro Ossaka.一 

De aprilo la movado videble plivig・ 
liĝos. S-ro I. Maeda en Tohoku- 
gakuin diris, lce li aranĝos novan 
grupon en sia instituto.—S-ro josい 

kawa, subestro de Ŝĉkci knabina 
liceo, propagandos E-ton, eldonante 
novan gazeton. 一 Sro Kikuzaŭa, 
stud. de Tohoku Imperia Univer
sitato skribis Esperante respondojn 
al la lastaj ekzamenoj ĉe la univer
sitato kaj nun verkas la traktaton 
de sia studado pri kolorhemio en nia 
kara lingvo, plie ĝi enhavas 4-paĝan 
antnuparon: Kial li uzas Esperanton 
kaj kici li profundiĝis en la Espe
rantismon ;sub la devizoj : „ Amo 
k"； vero,
nKune antaŭen !'' 
longan artikolon en la gazeto de 
sia fakultato, sub titolo : „ La Espe
rantismo, fundamento de modernaj 
ideoj." S-ro Joŝino, en tergeologia 
fako, ankaŭ skribas en nia kara 
lingvo sian traktaton de studado 
por sin gradigi ĉe la universitato, 
deklarante pri sia :

Regu sur tero ! " kaj
Li ankaŭ skribis

al la Esperantismo・ S*ro  Sone, 
subprofesoro en la dir让a fako, kune 
kun S-ro Joŝino, ĉiam alparolas nur 
Esperante al fremdlandanoj, forĵe- 
tante la anglan, germanan, kc.
◎ SEULO (Keijo). 一 De 29. de 
Nov. ĝis 8・ de dee. kurso por 20 
fervojistoj po 3 horoj en Keijo 
Fervojista Lernejo; poste studkun- 
sido ĉiusemajna (ĉiujaude);la rep- 
rez. de V fondita grupo :龍山鐵溢毋没 
內滿餓エスベラント命，代表者岩阴幸三^ 

一しa 3-a kurso por urbanoj finiĝis 
sukcese kun 25 lernantoj;la amikan 
kunsidon ĉe V fino de la kurso, 
okazintan la 27-an de Jan. vigligis 
paroladoj de la kursanoj en la 
lernita lingvo, spite la nun reganta 
malvarmego.一La 4-a kurso・ de la

ĝis la 1 牛 de febr. en la oficejo de 
ĵurnalo „ Keiĵo Nippo u ankaŭ kun 
sukceso.一Keiĵo Espe panto Societo 
transloĝiĝis al:京報平彌二五(antaŭe 
二八).

◎ NAG0JA.—Prop・ kunveno en
Nagoja I-a Virina Liceo, de S-ro 
Iŝiguro, antaŭ 30 instruistoj kaj 650 
studentinoj, je; I3-I5*  h・la l-an de 
februaro.—I-a 2. de febr., je I9・・22. 
h., februara kunsido de L.N.E.S; 
kasraporto de la Ligo, kaj aliaj 
diskutoj;la ĉeestantaron profunde 
impresis Esp・ parolado de nova 
samid. Musase, Idai-ano. S-ro H. 
Iŝiguro verkis prop. artikolojn por 
Nagasaki Ŝinbun : ,, Japanujo, la
brita kolonio" (25 nov.), ,，Esp・, 
norma lingvo de 1'mondo,l (26 
nov.)・,Senenergiigo de la japanoj ° 
(27 nov.), :
(g) SASEBO.一しa 2/-an dejanuaro 
oni festis la fondiĝon de nova grupo 
kun 50 ĉeestantoj・ Nun okazas 2 

sintenado rilate j kursoj en la Biblioteko kaj ĉe S-ro
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Okaze de la fondiĝo de Sasebo Esperanto-Societo.

advokato Cugaŭa. La reprezen・ 
tanto de la grupo estas S-ro J・ 
Cugaŭa, advokato; organiza komi
tato :J. Cugaŭa, marleŭt. M. Aŭaja 
kaj mar-!eŭt< A. Kuŭajima. La 
adreso : ĉe S-ro Kuracisto Kanoo,
Aioiĉo :佐世保市相生區四九加納書院內

佐世保エスペラント會.(vidu ia foto
grafaĵon sur tiu ĉi paĝo).
◎ JOKKAIĈI.—En Jokkaiĉi Ko- 
merca Lernejo, 10-12.30 h., prop. 
parolado de S-ro H.Iŝiguro, antaŭ 
430 studentoj.
◎ GIFU.一 Sub la aŭspicioj de 
ĵurnaloj „Ŝin-Aiĉi Gifu-Nippou kaj 
nGifu Niĉiniĉi Ŝhbun," dank*  al 
la klopodoj de novaj samid. H. 
Takada kaj L Ŝimizu, Esp. kurso 
de S-ro Iŝiguro, je 18-21. h. de la 
ioa de febrt por unu semajno.一

Fondiĝis Gifu Esperanta Grupo, Ia
16-an  de febr. Adreso :岐阜局私書丽 

十一號.一Prop. parolado de S-ro H. 
Iŝiguro antaŭ 350 stud. de Gifu 
Normala Lernejo, 15.-16.30 h.r la 
【5・an de febr., pri „ Edukado kaj 
Esp."—Prop. parolado de S-ro II. 
Iŝiguro antaŭ 680 stud. de Gifu 
Knabina Liceo, je 14.-16., la 16-an 
de febt — La samo ĉe Gifu Urba 
Komerca Lernejo, antaŭ 480 stud. 
je 13-15. h.f la 17-an de febr., pri 
Esp. en Komerca Rondo.
◎ FUKUI-一Nia eminenta samid. 
S-ro E. Asai legas ” Kursa Lerno 
libro <4 de D-ro Privat al la 3-jara 
klaso de la urba Komerca Lernejo.
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EN NOVJORKO
（ニエーm—り通信）

La 2Oan de decembro la Espe
ranto Harmonio Klubo de Novjorko 
malfermis sian novan hejmon ĉe 
226 orienta i8a strato# Oni re
organizis la klubon kun ĉirkaŭ 50 
membroj kaj elektis J. J. Sussmuth 
prezidanto, Benjamin Leich, vice
prezidanto, F-ino Dora Fricdman, 
skretariino, kaj Samuel Lefkov, 
kasisto. La centro estas ĉiam 
malfermita dum la vesperoj, kaj la 
tutan tagon dimanĉe. Fremdlandaj 
samideanoj alvenontaj Novjorkon 
ĉiam estas bonvenitaj・ しiun di- 
manĉon je la 3a horo posttagmeze 
iu sperta Esperantisto prelegas ian 
interesan temon en Esperanto aŭ 
la klubo partoprenas en ĝeneralen 
debaton. La celo estas plipeafektigi 
la membrojn en la praktika uzo de 
Esperanto. Ĉirkaŭ cent novaj stu
dantoj studas Esperanton nun kaj 
novaj klasoj malfermiĝos dum janu- 
aro. J •

〔附記〕北米合衆國はその國柄さして工 

スベラント運動の隆になちのが最I遽いで 

あろう・然し利益が取り得ら所ま¢進んで 

くれば他國よりも更に热心に之花始めちだ 

ろうミ吾〇は猥测してゐ仁 近頃の同國の 

エフ.ペラント畀・は大分活氣を呈して來了: £ 

うて・めろ。昔からある^Amerika Esperan- 
tisto"の他に、シカゴから„Export Espe- 
rantistミ云ふ商業雜誌が發行され出し化。 

吾〇はヱスベラントな商賣に利用して金し 

うけなするのであるから吾。の使用する工 

ス乂ランロニは恐らく誤謬澤山でわろうざ 

云つ•（堂。たち拙文で編輯してゐる。:れ 

な芒・もエスペラントが世界的|1發展して來 

7:好例證である。過般旭光社の上野氏の令 

弟が同或花旅行されたが到る所でエスペラ 

ンチストから大歡迎む受けヽ旅行上業務上 

に非當な便宜を得られ让壬の第でちる〇

FUNDAMENTA KAPI-
TALO

（la 1 — 31. de januaro,1923）

［150.00］山內豐中（II,計 200.0〇）.

［20.00］杉山順三.

［po1000］深田憲治，中井虎一，名古屋工 

スペラント曙生聯盟.

［po 5.00］金澤第一中學エスペラント會， 

竹內徳治・

［7.00］ハ岛エス•兪（IV,計28.00）.
［4.00］中村厕次郞（IV-V, gt 10.00）.ヽ

［po 2.00］內田雄太郎（V1計1000）,竹岛 

豐雉（同）,河野好太郞（IV,計8.00）,王木道 

之助（珂,計4 00）,北山伊一 （II,計3.00）谷 

山弘藏,吉田憲太邸，淸水勝维,內田雅之助' 

前田貞次郞，井手正宗，入野基［1.00］長湖 

芳耶.

◎ 一月分収入計246.0〇.

◎同支出（振替斜金）〇・〇1・
◎前月より繰越3,036.73. 
◎一月末現在328269・

ザ博士紀念碑

寄進募集券に就て

◎ 一月號所報の同kupono ・二月に英國の 

募集委は宛申込みまい:から四月か五力に 

□到省すろ二ごゝ思ひます。何卒哲らく御 

待らを。到着しましたら御申越の向へ發送 

します。乂勿論、本誌上に廣告い化します。

地方案內記執筆豫

（3）須磨姬路間沿海de Takizo Ŝigcinacu, 
Doŝiŝa Universiiato, Kioto・
⑷仙室市及松島風光de M・JoŜida, 

Kita-Tobanĉo 143, Sendaj.
（5）東京四郊武藏野de Kijoŝi Joŝioka, 

Osaka.
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質疑應答

◎tr眞に夢中にさす夕方であった』"次の何 

れがよろしきゃ。

（a） Estis vere raviga vespero ; （b） ...rav
iganta vespero, （c）・..raviĝata vespero.

〔山川理氏〕。

〔答;）（町も（b）もよちIい。然し簡單に 

li rava vespero で I 5 し 〇 ravi |! 他動詞ミ 

して用ひられてゐますから（rava = kiu 
ravas）, （c）はいけまぜん〇 vesperoが他の 

ものによってraviさせられたるタの意にな 

りますから（=vespero, kiu estis ravata）. 
◎次の場合何れが丄いか〔同氏〕

{
a・ ĥemia kaj fizika ŝanĝoj
b・ ĥemia kaj fizika ŝanĝo

（c. iliaj klopodo kaj timo
3（!・ ilia klopodo kaj timo
（e・ iliaj klopodoj kaj timoj・
〔答〕a “可ゝ然しか、ろ塢合化學的に© 

亦物理的匕I『夫0』色©歿化が那ち愆昧で 

せうり、ら ĥemiaj kaj fizikaj ŝanĝoj i 兩方複 

數にする方がなほよろしいでせう。c L d t 
兩形式!ざ匕用ひられます。（前號p. 33.右欄 

最下の應答を參照）e I X /＞しいが、timoの 

方は普通色。なtimoがある栽にはなりませ 

んがらiliaj klopodoj kaj timoさする方が普 

通でせう〇

◎Se la agrabla printempo estas la ago de la 
gaja infaneco..., la bela kaj varma somero 
estas tiu de la vira fortikeco （吹版全程 p. 
109）の„tiuuはaĝoに代るものだからリgi“ 
でめろべまやうに思はれ*すが如何ですか  

（Unu Esperantisteto 氏）.

〔答〕然らす。人稱代名詞11前に擧げたろ 

物その物（同一者）も捋すのが普通の役目で 

す。しa kapo de Johano estas tre granda. 
Ĝi estas pli granda ol tiu de Petro, ヨハ ノ 

の頭は大そ）大きい、それ（ヨハノ頭）は人ト 

□のそれ（頭;但しヨハノの頭を指す|二非ず、 

單にkapoさ云ふ名詞なくりかへす代りに 

用ふ）よりも大い。本質間の例も之ミ同樣tiu 
i!澹〇ミ云ふ名詞をくりかへす代りに用ひ 

られてはゐあが、前に揭げたIa ago de h 
gaja infanecoそのものな指すに非ず、依て 

giを用ひては、、けまはん。

◎ La plej malgranda molekulo de tiu ĉi 
elemento （radiun】〇）, kies eltrovo estas kun
agita kun la nomo de pola scienculino S-ino 
Curie Sklodowsk&, semas ĉirkaŭ si, en ĝis 
nun ne esplorita mm）iero, morton aŭ vivon. 
［千布氏文範47頁］（札俛エス研究會）.

〔答〕『此の元素ーーその發見"ボーヲシ 

ドの女流科學者キエーリー.スクロドウスカ 

の名を聯想^れちのでわりますろが一そ 

れの最も小さい分于でL自己の周圍に今迄 

に研究蛙れ仁二さいい樣な方法で死や生 

花ふりまいてゐちのでヨ（ラチウムの四周に 

及ぼす不思議なる活段の力も云ひたるなり）. 

◎上例で ĉirkaŭ si の si |I molekulo でわ 

iミ思ひますが如何

〔答〕然り。

◎上例中 ne esplorita は ne-esplorita ミ您昧 

がちがひますか。

〔答:）同じ意味です。

©Oni preferas justecon al vivo.の cd の总 

昧、（札幌エス研究會）。

〔答〕前號應答の一苗な御覽下さい。實例

El ĉiuj tiuj 6i simplaj materialoj mia 
edzino preparas manĝojn, kiujn mi certe 
preferas al la manĝoj el la kuirejo de la 
plej bonaj hoteloj （Fundamanta Krestomatio, 
p.116).
◎接尾字は總ゝて前後の綴I:分 亍ろのです

か。例へばler-nez-joでわって、l€r・nej'・〇 

ではないのですか、（Unu E-eto）・
〔答〕根本的の御答は簡単に玆に述べら 

れません、何れ詳論します、了： ▼實際上の發 

•音は接尾字は前行の語根ミ合して發音せら 

れるようにわざわざ何れも母昔で始まって 

ゐます、例へばlernejoの發音は

れルね—よ『れノレンえーよ』r
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之に反して接頭字及語の結合の參合には 

離した方がわかりよい

malobei ま〃おベーい（まろ… 

させず） ，

・subaĉetasすナあちエーたス 

©『小額に候へ共錢別の印までに御送付申上 

候間御受納被下度候』は

Kiel la disiĝdonaco mi sendas al vi mal・ 
multon da mono, bonvolu ricevi Sinjoro, 
ii'てよろしまや。（一讀者）。

（〔答〕訂正

Kiel donacon pro la disigo （又は adiaŭo） 
nri sendas al vi malmulton da mono, bonvola 
ricevi, Sinjoro.
卽ち Kiel donacon {1 malmulton ミ apozicio 
故冃的格（-n） I二する・& njoroの前にkomo 
を置く。头は

Bonvolu akcepti mian humilan donancon 
pro la memoro de la disigo.
◎此の如3場合の目的語はiomete da...又 

ipalmulte da ..では誤れらや（同氏）。

C答〕否、正し〇副詞を此の如く名詞扱ひ 

に用ひて可"り。但し名詞ではない故、目的 

格語尾-〇を附すべからす。

◎ゲッシュ（ート疑問符（？）.•感嘆符（り 

引用符（”リはエスベラントで何さ云ふや 

（和田米三耶氏）。

〔紀）栄シシェstreko,疑閤苻signo de 
demando （又は signo demanda）,感歡符 signo 
ekkria,引用符signo de cito,序に『ノ\イフ 

ン』（-）streketo, （. ） punkto （,） komo, 
（:）dudunkto, （:） punktokomo, （'） apo
strofo, アs/只ーラインsvbstreko.
◎質磁應??むごしビし御寄せ下さい。但し 

買問の耍點がわかみIうに:要領よく駅ヽて 

下3い〇

［次］の研究

山里忠勝
エスベラントには日本語の「この次」ミか. 

英誌のnextのやうに殆んどあらゆ;S堤合に 

使用して奇効も奏する便利な文字がないの 

で、初學者は二の點について甚だ不便な感 

すろ二さが多い.エスペラントI二於ては掛 

合によりその言ひ表はし方が異ってゐちか 

らnextのやうに一定した文字ね有 5い。 

nekstaの知9文字を使用すみ人L外宓では 

屢【見うけろ。我誓は此爭も採用せずして 

他に表現の方法£講じ兀が［いざ思ふ。フ 

ランス人が矢張りnextの如き文字なくして 

自由に表意するも思へば吾人し表意自在、 

神の如3 Esperantoを以て之の出來Q筈“ 

むい。從ってこの問逼は 研究T 3 I:最L興 

味多ハもの过して、僕も時・調べた事がお 

る。以下にその研究の一端を紹介して諾君 

に示す。ニれは二刀十H日本エスペラント 

舉會主催高等研究會第一回の晚に馥表した 

ものみ兹に再錄した。一般諛者諸氏の參考 

壬もなれば愉快さする所でめろ。

先づ;の研究を場听、時間、順序、階級に 

分類して例を示す。

【場所に關するもの］
◎次の村（隣村）へ着くには三峙他か、る。

Oni bezonas tri horojn por atingi 
la najbaran vilaĝon・ 
◎市役所の次が郵便局です。

La postoficejo estas flanke de la 
Urba Domo.
◎彼の家は私のすぐ次の家だ。

Lia domo staras la plej proksime 
de mia （domo）.
◎ 一軒をいて（その次の）冇隣。

S dua dekstra domo・
◎次の頁なあけなさい。

Malfermu la sekvantan paĝon・
◎矩停車場は何さいひますか。

Kiu estas la stacio, kiun ni poste 
alvenos ?
又は Kiu estas la posta stacidomo ? 
©次の部屋で遊ぴませう〇

Ni ludu en la apuda ĉambro.
［註】次の間はantaŭĉambro.

◎以下き號。 宀;:・沙m或

Daŭrigota （en la aperonta nu・ 
mero.）
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◎演説の要項次の如し。

La resumo de la parolado estas 
(kiel) jene.
◎次の文中の誤沧正せ。

Korektu la erarojn en la jenaj (= 
sekvantaj) frazoj・

【時及順序に關するもの】
◎務土曜日に新西座へ芝居見物にゆき 

ませんか。

Cu vi ne vizitos la Ŝintomiza 
teatron la proksiman sabaton ?
◎彼は二の次の日曜口に結婚するざの噂 

です。

Laŭ onidiro li edziĝos la venontan 
(sekvontan) dimanĉon・ 
◎竺又二んな事をしたら許しませんぞ。

Mi ne pardonos vin, se vi ripetos 
tion.
@ホラ次は君の番だ。

Jen vi estas en vico,
◎此次に會った時に◎金も返しますから 

じうか4待ち下さい。

Mi redonas al vi la monon en la 
umia okazo^ lce (=kiam) mi ren
kontos vin. Ĉu vi bonvolus atendi 
ĝis tiam ?
◎いつか又次まで集會を延期すろこミに

決定しましr:〇 ・\ ー:

Ni decidis prokrasti la kunvenon 
ĝis alia tago.

【註】 月次會はmonata kunsido 〇

◎次にAさんがエスペラントに就いて話 

まれます。御淸聽を願ひます。

Poste ni aŭstultos al S-ro. A. kiu 
prolados pri Esperant〇. Mi deziras 
vian atenton.
◎その次のH革新俱樂部は普選案を提げて 

政府に肉薄した。

La morgaŭan tagon la Kakuŝin 
Klubo forte postulis la registaron

akcepti^ Ia leĝprojektor)pri univer
sala voĉrajto. .

【註】registaro 政府;leĝprojekto 讎案; 

次の次の日(卽ち翌R )|X postmorgaŭざい 

ふ。

◎その次の過其陣地任敵の占領するミニろ 

ミなった。

La postan semajnon la prozicio 
falis en la manojn de la malamiko. 
◎それから次は?

Kaj poste ?
◎廊下がせまいから一人づつ次次にお入り 

下さい。

Ĉar la koridoro estas mllarĝ 1, 
bonvolu eniri unu post la alia.

【註】unu post la alia = po unu =ーツ 宛。 

◎次に為すペき!ミは........

Ia dua afero, kiun mi dewas fari,

◎次から吹へ壬彼は不幸にめった。

Malfeliĉoj trafis lin umi post unu.
◎先づ彼はエヘン过咳拂ひもしヽ次にむし 

むろに語り出した。

Unue li kuraĉotusis, kaj due (= 
poste) ekparolis malrapide. 
@二次會も幸樂亭でやった。

Ni havis postfestenon ĉe la Ko・ 
rakutei restoracio.
[註】大會二次會postkongreso.

◎その次の日I,その次の日も雪が降った)

Ni havis neĝon la sekvintan tagon 
kaj ĝian posttagon.
又□ Neĝis du tagojn sinsekve.・

【階級に關するもの】
◎彼は保險部の次長だ。

Li estas vicprezidanto de la 
asekura fako.
◎今日はA氏不在につき咨席の人が代理 

してゐる。

S-ro. A・ forestas hodiaŭ! tial ia



r 13 ] LA REVUO ORIENTA

三月の日記
、 靜岡梶生

三月ハ日木曜日晴

學年試驗が近づいてきた。こないだもク 

ラスの誰かが黑板に「世の中に試驗てふも 

のなかりせば我等が心のぎ小ならま1」な 

んて樂書Iた奴がわった。ぎう£試驗なん 

て厄介なものだ。供が文部次臣だったら試 

險拥度なんか全廢してしまふん代がなア。

三月十七日土曜日雨

終Ŭ銀糸のやうむ春雨がシトシト降り橄 

いた。

アメリカの兄さんから蓄音器の新らしい 

レコードを送ってまたので 夕食後やってみ 

たら大變而白かった。中でも僕はカルーソ 

ーのリゴレットが一番駅に入った。伊太利 

の世界的デノル歌手た•けあって本統にいゝ 

聲だ。

三月二十六日月曜日快晴

花の便りが新間に現はれ初め了:ので友達 

ミ上野公園に行って見たがゝ彼斥桧がチラ 

ホヲ咲き初めむ位のIのだった。

學校にも金度の新學期からエスベラント 

會が出來る。近やエスペラント學生聯盟へ 

加入するだらう。

oficisto, kiu staras tuj sub li en 
rango» anstataŭas lin.

【註］tuj (iaj間的にも、場所的にも接近 

も表はす。

tuj post la foriro.出發後すぐ 〇

tuj post la gardeno.庭のすぐ裏。

◎彼は目出度く次點で當選した。

Li sukcesis esti elektita la dlice. 
又は次三如くも言へる。

Feliĉe li staras la dua en la listo 
de la sukcesaj kandidatoj.
卽ち彼は成功した候補者の表の中で第二位

TAGLIBRO EN MARTO 
ĵaŭde, 8 Marto. Bela.

La jarfina ekzameno alproksi
miĝas. Antaŭ kelkaj tagoj iu de 
inia klaso skribaĉis sur la nigra 
tabulo jene : Se nur ekzameno ne 
estus por ni, kiel gaja kaj libera 
estus nia vivo studenta. Vere ekza・ 
meno estus teda. Se mi estus la 
ministro de edukado, mi forigus la 
ekzamensistemon.
Sabate,ヽ 7 Mart〇. Pluva・

Arĝentofadena pluveto de pri n- 
t empo mallaŭte faladisla tutan tagon.

La frato en Ameriko sendis al ni 
novaj n fonografUiskojn, kiujn ni 
provis post la vespermanĝo. El 
ĉiuj al mi plej plaĉis n Rigoletto " 
de Caruso, mondfama tenoristo de 
Italujo. Li havas, ja belegan voĉon・ 
Lunde, 26 Marto. Serena.

Raportoj pri ĉerizfloroj ekaperas 
en Ĵurnalojn Vizitis la parkon -[Jeno 
kun miaj amikoj kaj trovis, ke nur 
la frusezonaj ĉerizujoj ekfloris tie 
kaj ci-tie. ' M靂1

En la nova lerneja jaro Esperanta 
grupo fondiĝos en nia lernejo, kaj 
baldaŭ ĝi aliĝos al la Studenta 
Federacio Esperantista.

も占めてゐみさ言ったのである。 ゝ

◎大きさに於てはニューヨークli ロンドン 

に次ぐ。

Novjorko venas post Londono en 
(=rilate al) grandeco.
◎昔は東海道五十三次をテクッたものだ。

En antikva tempo oni piediris tra 
la 53 haltejoj ( = stacioj) de Iv To・ 
kaldo.
◎次官。次男。次女。

vicministro, dua 111〇・ aua Alino >
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INTERPAROLADO
T. Juri.

Ĉu vi efektive1 venis por diri 
adiaŭ ?

Jes, sinjoro, pro tio mi venis・ 
Kiam vi intencas forveturi2?
Morgaŭ3 frumatene, sinjor〇.

Ĉu vi vojaĝos pro plezuro4 aŭ 
pro komercaj aferoj5 ?

Pfo tre urĝaj6 familiaj aferoj, sin
joro.

Kiam vi intencas reveni7 ?
Mi ne restados8 pli longe ol mi 

estos devigata.
Ĉu vi forrestados9 pli longe ol 

u n u sen iaj non ?
S s ĝis10 ok tagojn mi verŝajne11 

bezonos por ĉion plenumi1^
Vi veturos tra13 Kioto, mia nas- 

kSĝnrbo, ĉu ne ?
Jes, sinjoro, mi intencas tie14 in

terrompi la veturadon, por viziti 
amikon, sinjoron A.

Ĉu tiu estus K. Akita, mia 
anklo15 ?

Jes, sinjoro K. Akita en T・ strato 
numero dua18・ Sm vi havas kornis 
siojn】]mj volonte18 plenumos ilin・

Vi estas tre afabla19, sinjoro, sed, 
skribinte leteron antaŭhieraŭ20, mi 
nun ne scias, kion sciigi al li, cetere1 
mi ne volus malhelpi2 viti per iaj 
komisioj. Bonvolu kore saluti3 lin.

Via 〇:)klo certe4 estos tre ĝojig让a 
aŭdi ion pri vi de mi bonvolu trans・ 
diri5 miajn komplimentojn al via 
carma edzino. Adiaŭ, sinjoro.

Adiaŭ, sinjoro ! Ĉu vi ne povas 
ankoraŭ iomete6 plilonge restadi, 
eble ŝi baldaŭ revenos hejme n ?

Bedaŭrinde4 ne, tre estimata

日常會話

由里生

君はほんさに1お別れにきたのかい。

はい。それできたのです。

いつ君は出發2する豫定なのか。

明・朝はやく （frumatene）です〇

君は遊ぴに4行くのか.それざも商丿胪マ行 

くのか。

家の急用〇で行くのです。

いつ歸って7 くるつい）ですか。

必耍以上には滯在"しませ,く 〇 （esti dev'・ 
igatn餘儀なくせられる。）

君は一週間以上滯留。しますか。

恐らく七日乃至1°ハ〇は總ての用书もすま 

す德に必要だらう过思ひます。

君は私の生れた京都が通過】3するんち•やな 

いですか〇

も、、私はそこで创途中下市.（interrompi 
la veturadon）して友人のA君も訪りちっも 

りでゐます。

それは私の叔父汁のK. Akitaではありま 

0わか（estus疑をはさむ。）

丸ゝT通の二番地eにゐt K. Akita君の 

こさです。若しニミづけがĤありましたら・ 

よろ二んで】8致します。

ざうも御親切に加。しかし一昨が〇手紙を 

出い:しのですから、今は河も知らせてや 

ったらい、か分りません。その上I二こづげ 

もして、君に迷惑2をかけろの4よろしくわ 

りませんから。ごうか叔父によろしく 3苜っ 

て下さい。

めなたの叔父さん“きっさ/私からあなた 

の;さな関かれて丄ろ二ばれるでせう。ビ 

うか（愛嬌のおち）奥樣によろしく傳へて5下 

さい。（komplimento挨拶）では左樣なら。

さ丄うなら〇もすこし6御ゆっくりなさっ 

ては如何です。もうすぐ家內もかへってき 

ます。

殘念ですが7これで失禮します。まだ訪“ 
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sinjoro, mi devas plenumi ankoraŭ 
pluajn vizitojn; ĝis la revido !

Kie estas la t eatro8 ?
Kia teatro ? Estas multaj tea・ 

troj en tiu ĉi urbo-
Ĉu ne ekzistas opera teatro ? Ĉu 

ĝi estas malproksime lokita de tie 
Cl ?

Iru ĝis la fino9 de tiu ĉi strato, 
tiam trans la A placon10 kaj 
dekstren en la duan straton., kie 
troviĝas la teatro・

Pardonu, sinjorino, ĉu vi povas 
diri al mi kie estas bona koncertejo11?

Mi tre bedaŭras, ke mi ne povas 
informi vin, ĉar mi estas hodiaŭ la 
unua n foj on12 tie ĉi. Demandu do 
la policanon ĵus alvenantan・

Bonan vesperon, sinjoro policano, 
bonvolu priskribi al mi la vojon al 
koncertejo.

La sola13 ĉi tiea koncertejo estas 
en tiu ĉi strato kontraŭe de11 la 
pacmonumento13, sed hodiaŭ la kon- 
certejo estas fermita.

Ĉu mi estas tie ĉi sur la ĝusta 
vojo al K. ?

Jes, sinjoro, vi ne povas erari, 
iru nur ĉiam rekte16 antaŭen1？・

Ĉu mi devas iri dekstren aŭ mal
dekstron, se mi volas iri al la 
stacidomo ?
F Maldekstren, sinjoro, ĉar irante 
dekstren vi farus molrektanls vojon 
dudek minutojn pli longan・ Tiu 
ĉi vojo estas la plej rekta kaj pro 
tio la plej mallonga.

ればならぬ家があるものですから。左様な

（卽8までreaido再會。）

劇昜8はぎ;ですか。

何さいふ劇昜ですか。;の町には澤山わ 

りますが。 ・ ..........•’ゝ,.

オペラ劇第“ありますか。それは二、か 

ら遠くありますか。（loki S<0）

二の通りを突當り9まで行って、そ二でA 
廣場〔〇を越して右へ行けぱ第二の通りへ出ま 

す。そ二に劇場があります〇 （trovigi = sin 
trovi = esti おろ 〇）

御免下さい。奧さん。い、音樂會場口が何 

處にわろか一寸教へて下さいませんか。

御氣の秦ですが私は存じません。私は今 

Ŭ始めてNこゝへ參った者ですから〇それで 

|1（do）今こちらへやってくお（alven^anfa） 
巡査（polico警察policano巡査）にきいて御 

覽なさい。

今晩は、音樂釧二ゆく道を説明Lて（pre
skribi 詳しく書く）くれませんか。

當地に$一つ〔彳ある奏樂堂はコの通りの 

平利記念即5の反對側uにわりますが、今口 

“休みです。（fermita・閉ってめる。）

Kに至るには二の道で間違ってゐまぜん 

でせうか。

k、、間違へるここはありヨぜん。r:ド眞 

すぐにN前へ前へ戸过行*なさい。

停車場へ行くに任右へ鈿はるのですが、左 

側へ行くのですか。

左へ行きなさい。右阿へ行くさ二十分間 

も長い廻はり道山をするこ；iになります。こ 

の道11-tSまっすぐでヽー苗近道です。

象 駅
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GRANDA BRASIKO
『大きなキャベツ』 松崎生

Du knaboj, Petro kaj Ivano, foje1 
paŝis1 preter8 legoma*  ĝarden〇.

一Rigardu5—diris Petro, — kiel6 
grandaj brasikaj kapoj !
一Ne tre grandaj — respondis 

Ivano, granda fanfaronemu! 〇. — 

Kiam mi vojaĝis7 en eksterlando, 
mi foje vidis brasikan kapon, kiu8 
estis kvar oble pli granda, ol la 
pastra9 domo.
隨語］fanfaroniほらな吹く ,自慢な云 

ふ;fanfaron^em^ 何ですもぐ吹く; fanfaroB9 
em'ul'〇ほら吹◎家.ekster........... の外に,

lando 國;eksterlando 外國.kvar'obl'e 四 

倍に・ jj! ゝ

〔譯〕二人の少年,ペトロミイヴーノミ 

II,或る時】野菜如のそばむ通っで歩いて行 

きましたく

『見ろよ叫ミベトロは中しました『なんてe 
大きなキャベツの頭たい』

『たいして大3炉ないやい』ミ大ほらふき 

のイワ・ーノは答へました・『ふいらが外國を 

旅行し尖7時に,◎れ“一度キャベツの頭花 

見たがな,それは8牧師さんの9家の四倍し大 

まレ:位だったぜえ』.

【註】legoma garadeno野菜の圖野菜畑. 

preter のそばも通って（行く）一oble pli 
granda, ol 丄り——倍大きい.

Petro, kiu estis kupristo, diris: 
一Granda estis via brasika kap〇. 

Sed mi foje kun mia mastro1 faris2 
kaldronon3, tiel grandan, kiel la 
pregejo.. ..
一Pro Dio* 一ekkriis Ivano,—por 

kio oni bezonis5 tiel grandan ka卜 

dronon ?も

—Kredeble — respondis Petro一 

por6 kuiri7 en ĝi vian brasikan 
kapo n.

［造語］kupro 銅;kapristo 銅工.pregi 
祈・すあ;pregejo敎會堂.krii叫ぶ;ekし 

krii叫ぴ出す・kredi信すろ;krerfebPe信 

ずべくは,多分・

銅工職人でわったベトロは申しまし了汕大 

・かったんたなてめ尢のキャペツ頭は.だが 

◎れは一度4れの主人1さな教會堂ぐれえな 

大まか鍋彳をこしらへたぜ2』.

『べら棒が』ミイワ・ン戊叫んだ『何のため 

にそんな大まむ伽が入用だつだんで龙』.

『多分なア』芒ベトnは答へた『てめ之のキ 

ヤペン頭をその中で徹ろ7ためだろうよ』.

［註］tiel—,kiel.........位~；…のよう1Z

~な・Pro Dio序申ゆえに』さは『二れや大 

變，オヤまア』など云ふ叫び（間投詞）.

BLINDULO KAJ LAKTO
『盲人ミ乳』

Homo blinda de 1'naskiĝo. de・ 
mandis homon vidantan: „Kian 
koloron havas la lakto ?"

La vidanto respondis : ,,La kolo
ro estas sama, kiel blanka papero."

La blindulo demandis : ,,Ĉu ĉi 
tiu koloro sanie krakas en la inanoj, 
kiel papero ?“

［造語］naski （子供も）產む;naskigi （子 

供が）產まれる;nask,iĝ,〇誕生.vid^nfa （目 

で）見艺（所の）,目の見i h; vidanto見ろ者, 

口開ま• blinda 〇*目の; blinduli'〇 百人・

〔譯〕生ま"つき盲目な人が目開3の人 

に尋Uました:『乳“こんな色をしてねます 

か』ミ. レ

目開まは答へました;『その色は白い紙ミ 

同じだよ』・

盲人Ĥ尋“ました:『此の色は紙ミ同じ樣 

に手に握るミカサカサ云ひますか』.

［註］de F naskiĝo «de la naskigo 誕生 

以來，生れっも.sama, kiel 过同じ樣な 

（same kun… 过云ってはいけむい）；same, 
kiel........ ミ同じ樣に・注意:tia sarna, kiel...;
tiel same, kiel..过してもよろしい.kraki 
パチパチ，カチカチ，メキメキなビミ音がす 

ろ.en la manoj手の中で.
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La vidanto diris : ,,Ne, ĝi estas
blanka, kielblanka faruno.0 へ

La blindulo deniandis: nĈu ĝi 
estas same mola1 kaj facile8 ŝutebla, 
kiel faruno

La vidanto respondis : „Ne, ĝi 
estas simple8 blanka, kiel blanka 
leporo."

［造語］Suti （土砂や穀物なざを）ゾロゾロ 

わける;§ut'ebl'a X n X ロミこぼし得る.

〔譯〕目開ゝは中しました・肌、や,それ 

li白い穀粉の樣に白いのだ』.

盲人!inまし了::『それは參粉の樣にゃ 

わら力ゝ1でリロソn芒たやすく 2ニぼせちもの 

なのですか』.

目開・は答へましr：：ffそうち•やない，それ 
は白兎の樣に單に3白いだけのコささ』.

【註】kiel..........の如く, •••の樣に.sim
ple... 單に …に過ぎゆ•••だけのこさ.

La blindulo demandis : ,,Ĉu ĝi 
estas same haroriĉa kaj mola, kiel 
leporo ?"

La vidanto respondis: nNe, 
blanka koloro estas same blanka, 
kiel neĝo1.^ ゝ

La blindulo demandis : tJĈu ĝi 
estas malvarma, kiel neĝo ?u

La vidanto donis novajn2 kaj 
novaj n ekzemplojn8, sed la blindulo 
ne povis kompreni4, kia5 estas la 
koloro de lakto.

［造語］har'〇毛;ha?〇,riĉa毛深い，毛 

の澤山あろ. •

〔譯〕盲人は尋りまし了Ĥ『それは兎ざ同 

じ樣にモ护ヤモザヤしてゐて柔いのです 

か』•： . ! 二・

目開»は答へました：『いや，白い色さ云ふ 

のは雪ミ同じ樣に白いのだ』・

盲人は尋Ĥましr：：G* それは雪lの樣につめ 

たいのですか』.

且開き厲あさからおミからざ（新しい2そし 

て新いゝ）例％擧げました（與へまし2然 

し旨人は乳の色はビんなŜて・わ3か了解すろ4 

ニミが出來まぜんでした■

APETITO
『食 慾』

—Kial vi petas1 almozojn2 ?
—Ĉar mi volas manĝi, mia bona 

sinjoro»
—Kial do8 vi ne laboras ?
・一Ha, kiam mi laboras, mi an

koraŭ4 pli3 volas manĝi.
C^Ĵ （T何故お削は乞食もすろんだ龙（施し 

物12を乞ふ1のか）』.

〇•食ひたいからでございます,お旦那樣』.

『そんなら3何故働かないんだ』.

『へ龙,働きますみこ，九:ほ4 一層3食べたく 

なりますろので』.

ANGILO
『锻』

Juna mastrino （aranĝante kun 
la kuiristino la manĝotabelon por 
vespera1 festeno2）: Por la dua 
manĝo ni prenos angilon !

Kuiristino : Kion? vi ord on as4, 
ke mi aĉetu, sinjori no?

Mastrino : Mi pensas5, ke estos 
sufiĉe6 ĉirkaŭ7 dek metroj !

［造説］aranĝ^anfe排列し乍ら,按配し 

乍ら，kuiri料理すろ;kuir^sfino女コック 

女料理费・tabelo表;manĝ,〇・ tabelo獻立丧・

〔譯:！若い家婦（料理苗さ晚嗖會ノの礎龙 

表を按配し乍ら）:『二皿13（第二の金）には鰻 

にしよう（鰻もさみう加 -

女ゴック:『いかほい買ふ二ミにいたしま 

せう（買へさ命する4か）,奧樣』・

主婦:『ざつさ7十メ ー］、,レむおったら充 

分だろう（充分で6あるさ私は思ふり』，

【註!料理いれ、一匹の鰻を見た事のな 

い若い主耐鰻ミ云ふしの“何メート粧も 

おお長いしのを切って出すものだざ思って 

ゐたのでせう.（ablo卓,机;tabulo板; 

tabelo 表・
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III.手紙の上書き

Kovertoやpoŝtkartoの上書も,卽ち受信 

A (adresato)のad resoの書き方は國。によ 

って異り，又個人によっても流儀がおってー 

定してゐない。大體次の如き三通りに分類 

する二さが出來よう。

(1)ロシャ式。純ロシャ式の宛名の書き 

方は次に示すが如く全く日本のざ同じで、國 

名、縣・市名、町名番地、宛名人名ミ云ふ順 

序で書き下す。例

P. M.
Rusuj 〇

Moskvo
Tverskaja ulica 5

行 S-ro A・ Aleksandr.

但しロシャ人中にL次に示す獨逸式又は 

フランス式で書く人も多い。

⑵獨逸ヽ換太利输の式・

匈

牙

利

國

行

P・M.
S-ro H. Engel _______ _

Budapest (Hungarujo), 
Pauptstrasse 35

卽ち氏名、市町名(園名)・町名番地ミ云ふ順 

序である。

(3)(フラソス、イギリス等の式、

P. M.
S-ro P・ Browne _______
英 i8 Hart Street, 
國 London, W・C.【・

行 Anglaĵo.

卽ち此の式は氏名、番地・町名、市町名、國 

名さ云ふ順序で日本さは全く逆でめる。

【注意】フランスでは番地•町名の左右 

に書く二壬もわる。例へば:

18, rue de Clichy,18
【注栽】Moskvo, Budapest, London 等の 

市町名の下には線を引いて見出し;:くする 

ミ郵便局員にさって甚だ便利であ&〇

宛名人の國によって上記三式中の適當な 

ものを用ひたがよい。例へば伊太利、四班 

牙等の南歐の國にはフランス式で、チェス 

ク•スロヴェンキャ等中歐諸爲に差出すには 

獨逸式にLって書いたがよろしい。又『宛名 

の國名も日本語で傍書するニミ』Iニなって 

居る〇

郵便切手poŝtmarkoは勿論上例P. M.で 

示した如く右眉の上I二貼る。因に封書の料 

金は二十アラム以內二十錢ゝはがまはハ錢、 

雜誌新聞印風!物は五十旷ヲ厶迄四錢の切手 

も貼る。繪“がきでは切手を繪/)而へ貼っ 

てもよろしい。その時は表面右用にdorse 
又はbildoflanke又はaliflankeなぎミ書く 

か、又“矢の印を書いて置く。

アメ')力經由なぎ云ふ指定は封筒の上端 

に Tra Ameriko ミ書く 〇

差出人の住所姓名は封筒の左肩に印刷す 

るのが普通て'ある。又は裏面の益(糊のっい 

T：)の上に

Sendinto : J. 11arada
丁oldo, Hongo 3-6ome 8

なぎこ手記してもよい。乂全然當方の名を 

書かぬ;过｛1多い。

信書は他人が開封する筈はないのでわる 

から日水の如く 一"『親展』なビミは書か 

ぬ。然し高貴の人は穆書が開封すもここも 

あちから、そん・場合是非直披な乞ひ丫:い 

秘密の手紙には封筒表面左肩にPersoneミ 

書いて置く。

旣婚の夫人に對しては懇意の間柄なれば 

當人の名・然らざnrr夫君の名花書くのが 

普通〇例へIエJohano Andreas氏の夫人 

Marioに對しては、親し3場合なればS-ino 
Marino Andreas (乂は i£-ino M. Andreas), 
親しくなければS-ino J. Andreas过書くが 

tolo
何某方は前置詞駅花用ひろ。

萬 名宛人が轉居等のため尋农當らわ場合 

返事を乞ふには Se la adresito ne trovebla, 
resendu al la sendinto :...............
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動詞 meti, teni

(
surmeti ĉapelon・ 
surmeti veston» 
surmeti Ŝuojn・

◎ teni物をその位置に

◎ meti は物を『置く』でわるが;その次に 

來み語によって日本譯が異ってくみ:

meti moneron en la keston.箱.:入れら 

meti libron sur la tablon. 机にのせろ 

meti plumon sur la plumingon. ベン抽に 

ベンもはさむ 

帽子をかぶろ 

衣沏を着み 

靴も巫

『保ってゐち，置い

て置く』（metiがその位置へ置く『動作』む 

示すに對して，『狀盛』も示す）

teni ĝin en Ia kesto. 入れて置 く 

teni ĝin sur la tablo. のせて置く

（
Mi metis la manon sur la tablo.
Mi sidas sur seĝo kaj tenas la piedojn sur 

benketo. （摸範練習遭木p.17）

【注盘】帽子、衣物なご号につけてゐる 

怠にはportiが用ひられち.

porti ĉapelon. 絹子ね冠ってゐろ

porti veston. 衣物を着てゐる

porti ŝuojn. 靴もはいてゐる

【注;®】 teni, portiは有形な物堀を保ら

置く又は擔ふ意のみならす,無形のしのを保 

ってゐろ又は心に擔ふたごの意にも勿論用

ひられろ。

Ne tenu— Lavadu malamon al mi. 私に對 

して憎みな持つな。

Li estas tre ekkolerema.................; tamen,
li ne portas longe la koleron. 彼は怒り 

つぼい然し長くは怒も帶びてゐない（練 

習讀本P- 34） ・ゝ

◎ Sin teni （我身を保つさは）口何Qな）態度 

な•取ってゐち』

◎用例:一

Cion ili metis en sian propran poŝon. の 

二らす著眼に及んだ。

Metu vian manon vian sinon.汝の手を汝 

の內懷に入れよ。

Kiu supren kraĉon jetas, sian barbon gi 

submetas.天に向って唾すあ者はその 

鬚を唾にさらす（諺）。

〔註〕submeti差し出す;押へつけみ服 

從せしむ;submetiĝi减力なぎに）屈眼すな、 

廿んじて受け®身冷•任す・

„Vi tro grandigas Iu intermetis Henri.『针 

小棒大だLUさヘンリーは□挿んだ。

Teni la okulojn en streĉo・ 目をみはって

（監視して）ゐち。

Teni sian langon en la buŝo —resti silenta. 
默ってゐる，口外&ぬ。

j,Ha, ha, ha I" ridis la doktoro, tenante la 
manojn en la poŝoj. ポケットに手むつ 

つコんだまゝ笑った。

Kun urso promenu, sed pafilon tenu・ 过

散歩するなら锻砲も手放すな（惡人さ交 

ちには用心） ；

Mi tenis mian promeson.約束の莒萊を守 

り通し'T:〇
Ili tenis la manojn respekte supren. 彼咨 

は菇しく兩手も高く捧げてゐた。

Li tiel forte sin tenis je sia opinio. 彼は 

ひどく自說に固執しT:〇
Memoru pri la tago sabata,l<e vi tenu ĝin 

sankta, 土曜日（安息H）な覺丸て居り, 

此のHも神聖にすごせ。

Tenu vin noble kaj trankvile・上品にし过 

やか.にものせよ。 ・フ

Spiko malplena plej alte sin tenas. 空っ 

ぼの穗は最しっんさすますもの（諺）。

De teruro oni retenis la spiron ・ 怖ろしさ 

に息を二らした。

〔註〕reteni引きミある。

Kio tra 1J dentoj travenis, tion la lipoj 
ne retenas.閹を過ぎて出で來れる者（工 

唇L旣に引き停め得ず（一度口外したら 

ハ駅も舌に及ばず,諺）

Ĝoju kaj festenu, sed malriĉulon subtenu. 
自ら樂しみ4ごろIよけれぎ貧乏人も 

も助けよ（諺）

〔註〕subteni支持すみ，補助する

Mi ne provis min deteni diri, kion mi 
sciis.知ってるニミむ云はざるな得なかっ 

f： =ne povis ne diri...............
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和 合

KONKORDO
千九百十二卑クラコヴに開かれた第八回 

萬國人會に於けるザメンホフ博士演説の拔 

粹。

【註】 此の年はエスベラント發表第二十 

五周年に當り.ヱスペヲント運動し漸く隆 

盛に向ひその基礎も既に搖がす可か•らざる 

:さが認めらる、に至った記念すべき年で 

あった。鎔國領土內に於ては到底业の種の 

會合は許されぬのでゝ換領ポーランドの首 

部クヲゾウ•に大會を催して、遙かに露領ポ 

ーランドの空な望み、苦闘二十五年間の辛 

酸を語り合ったのsち。

〔屁文］La unuaj vortoj, kiujn…
【譯】私が今日諾君,親愛なる同志諾君に 

tfi lfeげたいさ思ひまする第一の言葉は心 

からの祝賀の言葉でございます，何さむれけ 

吾々は今日大なる祝典を催してゐろのであ 

りまするから。丁度一長い產みの仕度の 

後にーー其の語・が公表されました時 から二 

十五年の年月が終つのでございます,その語 

ざ“卽ち吾〇すべてを結合いその語のため 

に吾。すべては働いて居り,そして又,吾。 

の大部分が巳が心の中に有して居る思想,fe 

らゆる困難やめらゆろ妨害にも關らず,二十 

五ケ毎の間吾令を燃え立つばかりに鼓舞來 

りましr：^feの人類同胞化の思想もその中 

に具へて居りまするその語（エスベラントも 

指す）であります。

［造語］eldiri 口に出して云ふ.fini （物 

事を）終7、fidigi （其事が）終ん

prepafad^〇準備，二しらへ上げĴ8・unuJ- 
ig'i —•にする，結合すろ.en'korp，ig，i巳沪 

體內に容れ具へろ・hom^frafi^a人間同胞 

化の.maVfaciFeco 困进・

【註】post la tempo, kiam..........い:時以

來（kiam |1la tempoにかゝる關係代副詞） 

aperi publike «esti publikigita 公に表はれ 

る,公表せられ氛

〔原文〕しingvo, kiu eltenis la provon..・
【澤】二十五ヶ年の間に試煉に堪んて來 

まし讥莒葉，最も艮い且益；榮まゆく狀態で

既に人間の仝一時代を生きて來土してそし 

て厨に其の使冃の多くの者よりも年古（こし 

たけ）ゐまする言葉,既に大なち,隆んに成 

長して9 く又獻を刖（つく）りました言語，己 

が歷史な有し又白らの傳統も有し,门巳の全 

然きちんこままった精神や全く明《白。な 

る理想を有して居りまする言——そう云ふ 

も早や，それに從って進んでゆくかの 

自然な艮直なろ途刘ら,何か或ち物が來って 

已也押し出しはせぬかなど过心配する必夏 

はもうないのでございます。生过時さが吾〇 

の言語に自然の力も保證してくれまIた,し 

てその力なば吾。の中の何人も無視して卯 

きなわけにはゆかないの であります。今H 
二十五年の祝典はその生さ時ミの視典な£*  

でございます。 ・・

［造語］eFteni （保らニたへみ境地・脫却 

すみ,卽ち）堪へ通す,ĥち 二たへる.provi 
試みる;provo試み,（神が人の信仰精神を試 

&）すナ:め駅難苦行な身にふらす）試煉.tra,- 
vivi （めろ生涯の出來事を）經る,經驗する, 

（苦しい生活なぎね）なめる.

Perei破滅すみ身も滅す;pere'ig'a （人 

な）破滅に陷らしめる樣な，致命な.depuŝi 
押しのける.sei^pun^e罰なし\t. respekti尊 

敬すみ;malrespektiないがしろにすろ,侮 

蔑すち・

【註】stato （事件がこんな風になってわ 

みかさ云ふ）狀態;cirkonstanco （四周の）狀 

况;situacio （その占めてゐる）地位，况遇, 

はめ・generacio （人の一）代,（一こ）1$代,世 

代;tempo （空間に對して）も（昔,今，未來 

のめる）時代・forto （仕事ななす,例へば人や, 

蒸氣や，機械の）力;potenco （すれば仕事な 

なし得も卽ら力の素なそなへ居み）能,威力. 

tradicio （親の時代からの）云ひ傳へ，傳説,（昔 

から俸來の）慣例，エスペラントは旣に他の 

國語过は全く獨立せら一の生・た，特有の糯 

神を有する言語でわる.例へば英文もそのま 

r遂字的に譯したこそ仇は眞のエスベラン 

卜文に非ず,エスペラントの單語の衣隹着た 

ら英語•なり・エスベヲントで物を書き又は飜 

奪をする時には力めて遂字直譯な避けて，ヱ 

スベラント固有の文體にtのしなけれ皮な 

らない・preciza詳糸田に亘ってまちん过正碇 
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にきちられたみ 精密な，寸分違はぬ;kon- 
】iza簡にして要を盡せろ;detala細い所まで 

の，明細に亘れろ,細目の;ekzaktaビタリミ 

滴合する樣に精隔な,丁度の;precipa蒔殊 

の，特別の.evolui （卷いてめらものをくりひ 

ろげる如く物事が）進展すろ,（门然にくりひ 

ろげĥれてゆ < 途もたごって）進化發展す4・ 

multaj el ni, neniu e】 ni, Ĉiu el ni, kvar el ni 
『吾〇の中の多くの者,誰しせず，各自が,四 

人が』なぎには前お詞elな用ひれjubileo 
記念祭,（何）年祭。

［/S文］ Por ke ni, vivantoj, povu..・
【譯】吾々生存者をして今口の紀念祭典 

も祖ふニミを得せIあちためには,今や旣に 

無き數に入った多くの人〇が热心に厭身的 

に働いてくれたのでござい土す。吾。の徳 

義上の衣務はニの尊嚴なる時に際しまして 

彼等のこさを追悼いたすこきでござりませ 

う。でありまするが,臆Uその人達の數は 

非常に多く，盡くな枚擧するニミが出來ない 

程でございます;しかのみならず彼尊の大部 

分の人〇は非常に賺讒に働いて居りました 

二过さて,吾。はその名前すらも知らないの 

でございます…

L造語］viv'ant'〇生3てゐち人,生存者・ 

sin'don'c獻身的に・nun® 今の，此の.re'- 
memori思ひ出す,追憶す,回想す・•

〔註】Por ke.・・~ u…をして~哎しむち 

7:めに（注;Ŭ Por keの次には動詞は普通自 

然さ命令法になる）.moro鳳慣,習俗;moralo 
道德,徳融tro~, por ke„,非常に〜なの 

で••・出來ぬ位.tiel—,ke...非常に~なの 

で… する（位だ）•（依てtro aj, por ke...— 
tiel~, ke... ne ..） ilin ĉiujn citi 彼等のす 

べてを引川ね 彼等の名を盡く擧げろ・krom 
tioその外，加之（しかのみならず）。

［原文］ En via nomo mi esprimas...
【澤】諸君に代りまして私は，過き•にし二 

十五ヶ年の間に 舌〇の手から死が奪ひ去り 

ましたみ吾がすべてのなつかい、仲間逹の 

磴に對しまして哀悼の辭を致しまする•彼等 

の靈よ今や吾等が眼前に立ちわらはれ,白ら 

が準備はい:のて•わるが,永らへて列し得な 

かった此の大祝典に彷彿さして來り會せむ 

ニミ冬・耳は吾4が椅子］り起立いたしま

して彼等の 匸禮せんこミも提議いたしま

す•----

［造語］pasanta過ぎにしforiiriもぎち 

ぎり去る.parf〇,prerfanfe參加!いたしまし 

て.gisti"その時迄生き永らへる・leviĝo 
起立・

［註】En via nomo 君方の名に於て,貴 

君方に代って・ombro物の影（玆て・は死者の 

形,靈）;memoro （心に殘み）記憶，（我心に 

磺み故人の記道は卽ち,その故人の）靈・

［原文］ Nun, kiam la matureco de...
【譯】我々の事業の機已に热せるこさは 

全く疑ふ餘地もない今山 利は親愛なる同志 

者諾君に一つのもSM匸もってあがったので 

ございます，此のお顔は私はもう餘程以前那 

君に申し入れたかったのでございますが，今 

日迄迎らせて居りましたるものなのでござ 

ります，それ“尙早にかく致す二ミも惧1Ŭた 

むらなのでございます・私は◎願ひ申しま 

す,二十五年の間吾。の事業に於きまして自 

然のなりゆきから私が占めて居りまIたち, 

わの役目からぎうぞ私を免除して下さいま 

せ.お願ひ巾しますろ，貝今い）ビうぞ私な 

目して『先生』ざなさるゝニ垃なむ止め下さ 

いませ,私な庇の稱號も以て禮して下されま 

すちのねお止め下さいませ・

［造語］matureco 熟せる二さ.ekster
duba 疑罚外,疑ふ餘地がない，明个白々匕 

liberigi iun da io或る人を或る事から放 

免する・

［註］turni sin al... （kun peto）（お頤ひ 

・も携へて）…の許に身を向ける,お願にめが 

ろ.antaŭ longa餘程以前に,昔;de longo 
以前から,さつくの昔から;anUŭ nelonge近 

頃・direkti指I向けろ・prokrasti延期す,延 

I工す.rolo 役割.de la nuifa momento 今の 

瞬間より,たった今から・vidi ion en iu或人 

を目して或ものでわるミなす,或人を何々で 

わろさマち・majstro大家，名人，師匠・各國 

のエスベラソチストは何時^らミはなしに 

ザメンホフ博士なla Majstro『大先生』ミ呼 

び敬ふ樣になった・ザ氏を神の如く崇拜の餘 

りにかく人が自然i呼ぴ出した迄でわちが 

（ザ博士の逝去された時某氏は詩を作ってそ 

の中で彼むL!さ大文字で書いて神樣扱ひに

%25e5%25bd%25b9%25e5%2589%25b2.de
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KORESrONDA FAKO

(1linioj 10 sen: L =letero, IP«ilustriaj 
poŝtkartoj, PM = poŝtmarkoj, bdf=bild・ 
llanke, G = gazetoj, SM=sigelmarkaj).
【注怠】 海升の同志ミの文通([舉脅の良 

法です。會員は年二回三行迄無料6 

◎Japanujo.—S-ro Tokizo Sige- 
macu, Doŝiŝa Universitato, Kioto, 
dez. interŝ・ し, IP, PM・ 
◎Japanujo.—S-ro Masa Mizutani, 
Iŭatomo Ŝoten, N-ro 2, Kita-Jata・ 
romaĉi, Osaka, dez・ interŝ・ L, IP, 
PM・ Respondo tre rapida・ 
©Japanujo.—S-ro TakumjĜ Mori, 
stenografisto, ĉe Ito, Kuramaguĉi 
Sembon-higaŝi-agaru, Kioto, kun 
eksterlandanoj, stenografistoj, L, IP, 
stenografsistemon ・

日本エスペラント學會主催

エスペラント講習會
後 援 

東京朝日新聞社 

帝國敎育會

◎三冃二十六日より三十一日迄
◎每夕午後六時より三時間宛 

◎會場:
神田區一ツ橋帝

地方會に就て
◎其後大分新她方會が增加しましたので次 

號から表を更あますが此の際、誤や變更・脫 

漏等がありましたら御一報下さい。

◎地方會よりの報告は月末までに御送りな 

願ひます、さもt£いこ翌月のEnliu】dn Kro・ 
nikoに揭戢が間に合ひません。

聯盟報吿に就て
◎國際聯盟報告書『國際語エスペラント』の 

割引は實说以下ですから、販賣の向に“（當 

方委員の認定による）別項の（特別割引）はい

7：しません〇

PROPAGANDILOJ
◎際聯盟常設事務局報吿書『國際 

語エスペラント』 •甘

ゝ國際聯盟事務局が第二回國際聯盟總會の 

決議に從って作製し、咋秋の絲會に提出し・ 

滿場一致な以て採揮せられたる報告書で・エ 

ス乂ヲントの現狀眞・價を説いた好宜傳材料。 

學會諾委はの手によって邦譯せられた。四 

六版ハ十頁の冊子。會良に限り定價一部十 

宜傅用割引

五部......  70錢（郵祝8錢）

十部...... 1圓20錢（同16錢）

五十部......5圓 （同 42錢）

百部...... 8 ［〇］ （送料共）

五百部...... 30 ［HI （送料共）

◎宣傳用Folio『國際補助語エス 

ペラント』

四六版ハ頁。對話證にて必娈現狀も説明 

す。且つ文法造語法の説明『エス乂ラント 

の菜』も附す。御申越次第送ります。但し實 

費百枚につ3五十錢の割で御拂ひ下2れば 

甚だ助かります。

◎綠星徽章

常に胸間に輝してdemonstracioせ上。合 

金七寶圓形。白地に綠星、四周紫地にLingvo 
Internacia Esperanto の文字〇 實費四十48〉 

書留送料十錢〉

◎宣博用繪はがき

日常の往來に使用して宜偉せよ。星の地 

球、日エス兩文で國際語エスベラントミ並 

郭い:淸楚な圖案。表に普及用の文句あり。 

表裏共充分通信文記載の餘白む存す。

定價十枚十錢り割。郵眦五十枚每に二錢。 

五百枚以上郵稅不要。

◎宣傅用ポスター

上記繪はがきざ同圖案。綠色印刷。大さセ 

ンチメートノレ。講演會講習會なビの揭示（記 

入餘白おリ）に好適。十枚八十袋。送料十二 

錢。五十枚送斜共四凰。
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KANUA LIBREJO
發行 書

再 版 

日本語•エスペラント小辭典
三高エスペラント會編纂

ポケット形.クロース製本1.00 待製總皮15.0 
送料各.04

研究•會話，文通其他に於ける好指針たる，無くて 
はならぬ此の一本を座右に備へられよ! ！！

；）1第八版•：： cハ产 , 心

エスペラント講習讀本
ハ木日出雄氏著

定償・35 送料.02

過去數年間各地の講糾會に使用せられ旣に定評あb 
今や改訂第八版を出して而目を新にす，短期講習 
會に好適の敎材なり

第四!｛反

盲人エスペラント講習讀木
定愼.65 送料.12 

ハ木氏讀本を盲人エスペランチスト鳥井氏が點譯せ 
るもの本邦唯一の盲人用敎科書ざして各地盲啞學 
校にて採用せらる（講帥用註解は講師に進呈す）

审 翠 銅

Japana Esperanto-Instituto, Brita Esperantista Asocio, 
Esperanta Centra Librejo, Ellersiek & Borel Verlag, 
Nippon Esperanto-Sya, Esperanto-Dojinŝa 等の出版物 

もすべて御取扱致します •

京鄱市寺町夷川 力

振替大阪

‘ ・電話上

ニヤ書
二三四〇四番

二五五五苗

店
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み四方堂新し着洋書程
Karl Steir : Esperanto Hand\vorterbuch Ksperanto-Deutsch

Deutch-Espcranto ............................................... 1.35 .〇6
Kabe: Vortaro de Esperanto................................................... 2.50 .〇8
P. Christallcr: ESPERANSO, Grammatik von Zamenhof 0.75 .〇6
J. Borel: Esperanto-Germana Frazlibro de la ĉiutaga vivo... 〇・5〇 ・〇4
\V・しippmann : I^r. Zamenhof^ Spracbliche Gutachten....... 0.80 ・O2
\V Veltcn : Dr. Zamenhof^ Tabelle der formsvdrter iu, io,

ia, ie, ies, ie), iam iom ....................................... 0.50 .04
P. Bĉnnemann : Tra la Mondo 2a parto ............................... i・2O .06
INTERNACIA KANTARO・ Muzika Eldono................... 1.25 .04
INTERNACIA KANTARO. 64 popolaj kantoj el 26 nacioj 0.35 .〇2
KANTARETO........................................................................... 〇 4〇 〇 2
ヽV. B. Mielck : La Evangelio SANKTA MATEO............... 0.50 .〇2
Heinrich Seidcl:Vintro-Fabeloj ........................................... 〇・75 .〇4
Argus : Pro Kio ? Kriminal-Roman)................................... 〇 75 •〇2
L・ L. Zamenhof: Esperantismaj Versaĵoj............................... 〇. i 5 .〇2
II. Heine : Libioj de Kantoj ................................................... 〇 15 .〇2

t( Elek让itaj Poemoj................................................... 040 .02
V. N・ Devjatnin : Elementa Esperanta SINTAKSO............ 〇・3〇 •〇2
Schnitzler : Verda Kakatuo ................................................... 0.40 .〇2
KIEL NI PLIBELIGOS LA VIVON. Orginale verkita 0.15 •〇2
F・ Grillparzer: Monahejo ĉe Sendomir, ............................... 〇・4〇 •〇4
P. Heyse : Edziga festo en Capri・ novelo ............................... 〇・4〇 •〇4
A・ Blachsten : Pri Esperanto kaj Esperantistoj ................... 0.15 •〇2
L・ Tolstoj : Tri R(kontoj ....................................................... 〇・5〇 ・〇4
E Privat: Karlo ....................................................................... 〇.25 •〇2

" Kursa Lernolibro ................................................... 〇・4〇 •〇2
G. Davidov : BIBLIOGRAFIO. Kotalogo de la Biblioteko 0.85 ・〇5
Sergius Winkelmann : Der Esperantismus ........................... 〇 55 ・〇4
131 しDOTABULOJ POR LA INSTRUADO DE ESP…i.8o ・〇8 
P. William : Legolibro ........................................................... 〇・3〇 ・〇2
GEOTIIE: HERMANO KAJ DOROTEO....................... 0.70 •〇2
A. L. GUERARD : SHORT 1I1STORY OF THE INTER-

NATIONAL LANGUAGE MOVEMENT..・ 10.50 ・丨6
M. Hankel z LA VERDA STELO. Melodio ..................... 0.40 02
V・ G. Avsejenko : Fraulino Suzano. Novelo....................... 0.50 .02
L. L. ZAMENHOF: GENTOJ KAJ LINGVO INTER・

NACIA ................................................... . .......... 〇・】5 .〇2
A. Oberrotman : Lastaj Tagoj de L.L. ZAMENHOF ....... 〇・60 .〇2
ザメンホフ博士肖像(キアヒ;ネ形獨逸製寫眞).............. 〇-65・〇2

マシタ〇参少北曲注文下サイ〇

本鄕五丁目四方堂洋書店 振皆東京九五五六
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新 刊
千布エス語大文法第二輯 

エスベラント助辭詳解

副 詞 篇

定價金七拾錢◎郵稅二錢 

（（第一輯前置詞篇定價壹圓◎郵稅金四錢））

改訂增補第十版

千布利雄著

著者はエスペラント語學の權威

最良のエス語學習書ごして旣に定評あり

エスベランチストにして全程を知らまる者なし 

布裝全一册◎定價金壹圓五拾錢郵稅六錢

・同上練習課題解答集定價廿五錢郵稅二錢E3

/ 翳 強

中村理學博士・黑板文學博士・千布利雄著

布装金鹽册◎定償応冊郵稅四錢

较 駐 〇

束京神田區表猿樂町二 

發行所日本エスペラント社 
振替東京五一六一三 電話神山四七八五

（エスペラント書籍R錄耍郵券二錢）
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（第4頁よりつ'•く）地方會:一

◎中舞鶴 JEsp.會 Nakamaizuzu E-a Societo. 
（京都府扣佐郡中怨町北通二丁目髙橋淸）

◎神户高商Esp・協會 Esp. Grupo en Kobe 
Komerca Kolegio （同校內橋本雅義）

◎關四學院 Esp.會 Esp. Grupo en Kanzai 
Instituto, Kobe （同學院高誓商業部須。木 

景光）

◎伊山 Esp.會 !zan Esp. Grupo, Mie ken. 
三重縣阿山郡三田村岡田虎雄）

◎京城 Esp.硏究會 Keiĵd Esp. Societo, 
Koreujo.（京抄平洞ニ八大山時雄）ハ

◎靑岛 Esp.會 Cintao Esp. Societo, Ĥinujo- 
（靑島大和町民官三四仲原善忠）

◎松阪商竦學はEsp.會 Esp. grupo en 
Macuzaka Komerca Lernejo, Mieken （H 
重縣松阪町同校內加茂秀雄）

◎和於:山Esp.支部會 Ŭakajama Esp. 
Grupo, Funado （和做山縣那賀郡小倉村舟 
戶騎削須川庄九郞）

◎岸和田 Esp・會 KisiŬada Esp. Grupo, 
Osaka.（バ阪岸和田市堺町 32 鐸木一 
男） .

◎礪波中學 Esp.會 Esp. grupo en Tonami 
Liceo, T咖maken.（お山縣出町碳波中學 
岩田亲一郞）

◎岡山六葛 Esp.會 Esp. prupo en VI 
Nacia Kolegio, Okajama.（简山市國富友 
田方亦司裕）

◎松木高茅學校Esp.會 Esp. grupo en Ma 
cunioto Nacia Kolegio, Naganoken・（松本 

市埋横1638岛田屋方富田贰雄）

◎名古屋Esp.學生聯盟 Nagoja Studenta 
Ligo Esp.-ista （名古屋局牡書窗第四六號）

◎大阪 Esp.會 Osaka Esp. Ateneo （府下玉 

出町辰巳573相阪佶方） $

◎神戶 Esp.社交會 Kobe Amika Societo 
Esp.・ist“ •（神戸市山手六丁目基督敎靑年會）

◎神戸 Y.M C.A. Esp.會,Kobe Y.M C.A. 
Esp.-Grupo （同所）

◎福江 Esp.會,Fukue Esperanto Grupo, 
Aitken （愛知縣福江町石井二葉氏'）

◎佐世保 Esp.會,Sase bo Esp. Societh （佐世 

保市相生町49加納書院內）

地方會の世話人に於て會資を取りまミカ 

て御送附わる場合には,其の一割な其會の費 

用さして差:!かれてよろい、。

PRESEJO “DAIDOSA"
UNUAKLASAJ PRESISTOJ EN

Esperanto, angla, franca^ 
germana, rusa, itala, hispana 

kaj ceteraj lingvoj 
de la tuta mondo

Speciala arto en muziknotoj

—{LIBROBINDO}一

大道社

東京市!a町區隼町七番地 

電話九段三八〇七番 

振替東耘五一五七二番

海外雜誌取次

UEA入會の好期

萬國Ĥス乂ラント協會（Universala Esperan

to Asocio） “今回へ,レシンキ萬國大會にて 

エスベラントの公の會の一つさむりまし 

T:〇此の會に入會すちのは各國エスベラン 

チストの義務です。

會費年額5-2〇 Ml
會Rに“エスベラント雜誌界の白眉/:ろ

ESPERANTO
花每月配科されます。

峥刻御申込みあれ

Orienta Librejo Esperanta 
極東エスペラント書院

東京靑山郵便局私書兩第一掳

（振替口座東京五五一五二）
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定償一部金二十錢

一年分金或れ四十錢（郵共）

RĜMAZ8 SEKAI
每刀一回一口號行

定演一部（送料共）二十錢。一年二囱

「ローマ字世界」Ĝ有益であり・©味に富 

み、做全な諛物を提供すろ點に於て、各方面 

の歡迎する所であり、現に創刊以來十敢年 

な繼敢しす:今H尙よ'すます盛に媾讀さねて 

なりヨす。.

我感の最第您か國字問題の實地解決や.ロ 

ーマ字文の書き方の標準を示してゐbニミ 

や、或はローマ字運動の過程な詳細Iこ記錄 

してゐろ點に於て、此方面の研究者や同好者 

に最い娶・用な雜誌ミ7よって居ります。

見本は郵券廿二錢。月極め證者こい方 

は一年む二圓范振替で御送り下さい。

日本のローマ字社
柬號本鄕的込曙町十一

振替東京ニー五〇目番
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本誌の廣吿料 本誌の購讀料

大
正
十
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第
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二
十H
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本

◎料金はすべて初納刀二こ

◎エスペラントに關すちtのは特別割引な 

します

全頁 半頁 四半頁

一 何.... ........ 20 11 6
- 回.... ............38 20 11
- 何.... ............ 55 30 16
六 回.... ........ 100 55 30
十一回…… ........ 180 95 50

一冊郵稅共定價 金二十二錢

半年分同 前金・金一圓三十錢

1年分同 同 金二圓六十錢

◎ 口本エスベラント學會貝は此の限りに非

T

學會振替口座
◎〔一般會計用:圖書注文會長尊〕

柬京—三二五番

◎〔基が金许附莓用〕

柬京三二〇ハ九済

◎基本金孩隼趣点鲁御入用の方は御申越次 

第御送附いたします

大正十二年三月二十日印刷 

大正十二年ミ月廿五日發行

發行所 F1本エスベラント學會

東凉市牛込區新小川町三の十四 

卷器礬 小坂須二

常u命（大道社）岸山芳・郎 

柬京市妁町區半町七苗地


